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‘Ik heb geleerd mijn
kwetsbaarheid te tonen’
Aan de buitenkant wijst niets erop dat Irene Corzilius zo ziek is geweest.
Er staat een energieke vrouw van 36, met een stralende lach. Een jaar
geleden werd bij haar borstkanker geconstateerd. Een jaar vol zware
behandelingen en onzekerheid volgde. Irene was strijdlustig en positief.
Dat past bij haar: ze lost liefst alles zelf op. Maar tijdens haar ziekteproces
leerde ze: ook sterke mensen kunnen hulp gebruiken.
door Paula Bakhuis fotografie Jacqueline Lehman

‘H

et was prachtig weer. Ik wilde naar het tuincentrum om
bloemetjes te kopen. Mijn scheiding was in afronding en
ik ging mijn leven weer opbouwen. Ik was moe, dat wel.
Maar dat is niet zo vreemd na een scheiding. Ik had een knobbeltje gevoeld in mijn borst. Vol goede moed ging ik voor een
mammografie. Maar daar zag ik al aan de reactie: dit is foute
boel.‘
Na een biopt en een second opinion bleek het te gaan om
twee kwaadaardige tumoren, eiwit- en hormoongevoelig. Het woord chemo viel. Irene: ‘Ik was in shock. Mijn leven kreeg hier een verkeerde wending op een verkeerd moment. Ik kon het niet geloven.’

Strijdlustig
Je hoort vaak dat mensen na de diagnose kanker een bepaalde houding aannemen. Het is het eerste gevoel wat in
ze opkomt. De manier waarop ze ermee om willen gaan.
Bij Irene was het strijdlust, zonder twijfel. Dat had alles te
maken met haar zoontje van vijf. Die had al een scheiding
meegemaakt en mocht nu niet zijn moeder verliezen!
‘Mijn zoontje Daniel was mijn motivatie. Hij is het belangrijkste in m’n leven. Voor hem zou ik dit gaan doorstaan, ik werd er heel strijdlustig van. Ik zag mezelf
letterlijk vechtend in de boksring. En zoals ik gewend
was: ik pakte regie en ging mijn weg uitstippelen.

´Ik ben iemand die het allemaal graag zelf oplost. Dat
heeft ook iets van ik red me
wel, ik ben sterk, ik laat mijn
kwetsbaarheid niet zien. Ik
ben een echte regelaar. Zit notabene zelf in de zorg! En toch
ontstond er een hulpvraag. ´
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Enerzijds: wat zijn mijn opties, wat gaan we hieraan doen? Anderzijds was ik mijn uitvaart al aan
het plannen. Er volgden zes maanden chemo,
een operatie, 21 bestralingen, behandelingen
in vijf verschillende ziekenhuizen. Het was heel
pittig maar ik moet zeggen: ik ben snel en goed
geholpen.’

Toch een hulpvraag
In eerste instantie had Irene niet het idee dat ze
hulp kon gebruiken. ‘Mijn moeder woont hier in
de straat, zij had tijd en was er voor me. Ik ben
iemand die het allemaal graag zelf oplost. Dat
heeft ook iets van ik red me wel, ik ben sterk,
ik laat mijn kwetsbaarheid niet zien. Ik ben een
echte regelaar. Zit notabene zelf in de zorg! En
toch ontstond er een hulpvraag. Ik had een folder van Care for cancer gezien en vroeg me af of
er misschien een soort steunpilaar voor me was.
Ik had nog geen idee wat ze voor me konden betekenen. Laat staan wat mijn behoefte was. Maar
ik pakte de telefoon en maakte kennis met Care
for cancer. Achteraf kan ik zeggen: Wat heb ik
daar veel aan gehad!’
Antwoord op al mijn vragen
Irene kreeg consulente Aline Teunissen toegewezen. Ze hadden wel een klik. Irene: ‘Mijn eerste indruk van Aline was: vriendelijk, warm,
professioneel. We hadden het eerst vooral over
praktische zaken, mijn werk, dingen rondom
de ziekte. Ik had al veel zelf uitgezocht, maar er
bleven nog genoeg vragen over. Aline had bijna overal antwoord op. In het enkele geval dat
ze iets niet wist, ging ze het uitzoeken en kwam
er later op terug. Ze wees me onder meer op het
Toon Hermans Huis, waar ik enorm veel aan gehad heb. Ik heb daar mindfulness en meditaties
gevolgd, massages en schoonheidsbehandelingen gehad, creatieve middagen doorgebracht.
Het heeft me ook contact met lotgenoten gebracht waar ik heel dankbaar voor ben.
Aline heeft op zoveel verschillende terreinen geholpen. Het grootste verschil met mijn ‘praatpeut’ is haar kennis over kanker. Het is toch
een nieuwe wereld waar je in verzeild raakt. Je
moet er wegwijs in zien te worden, of je nu wilt

of niet. Dankzij Care for cancer kreeg ik dat gewoon aangereikt. Aline gaf me tips over goede
websites, leerde me met mijn beperkte energie
omgaan, bereidde me voor op behandelingen en
medicijngebruik.
Ze vroeg heel subtiel hoe gaat het met dit of dat?
Zo toetste ze of ik het wel redde of dat ik nog hulp
kon gebruiken. Dat afstemmen op mijn behoefte
deed ze heel respectvol en professioneel. Ze laat
je in je waarde en dat waardeer ik zeer.’

Mijn slijpsteen
Irene is iemand die niet snel om hulp vraagt,
maar het wel goed kon gebruiken. Nu wil ze haar
verhaal graag delen, zodat anderen ook beseffen
hoeveel ze aan Care for cancer kunnen hebben.
‘Ze kunnen op zoveel gebieden ondersteunen.
Daar mag wel eens wat meer bekendheid aan gegeven worden. De consulente heeft kennis over
de ziekte, weet hoe de medische wereld werkt,
maar ook over werkgerelateerde zaken zoals
re-integratie, over je thuissituatie, praktische zaken, noem maar op. Care for cancer is mijn vraagbaak, mijn slijpsteen. We hebben maar een paar
gesprekken gehad. Maar ik heb me daarin zo gesteund gevoeld! Daardoor kwam ik ook meer toe
aan leven en aan Daniel. Ik hoefde me niet alleen
maar met mijn ziekte bezig te houden.’
Kwetsbaarheid tonen
‘Door de scheiding en de borstkanker heb ik geleerd mijn kwetsbaarheid te tonen. Als ik open
ben, krijg ik er ook meer voor terug. Ook daar
heeft Aline mij bij geholpen. Ik kon mijn verhaal
bij haar kwijt. Zij luisterde en hielp het normaliseren. Het gaf mij een heel veilig gevoel dat zij
niks vreemd of verkeerd vond. Of ik nu bang was,
in shock, eigenwijs of onzeker; ze was een vangnet en had overal begrip voor. Dat gaf mij het gevoel dat ik er niet alleen voor stond. Alleen dat al
doe iets met je.
Ik noem dit mijn Sterilon-periode: openheid als
vorm van ontsmetting. Ik heb het als helend ervaren om me kwetsbaar op te stellen. Dat is misschien wel de grootste les van deze ziekteperiode geweest. En nu staat er een nieuwe Irene. Die
ondanks alles rijker is geworden.’
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Care for cancer consulente Aline:

‘Ik was het vangnet op oproepbasis’
Irene is iemand die niet gauw om hulp vraagt.
Ze komt uit de zorg en zorgt liever zelf. Zij
weet zelf heel goed op welke momenten ze
mij nodig heeft. En dan ben ik er. Het vangnet is er altijd. Irene heeft de regie en bepaalt
wanneer ze er gebruik van wil maken.
Ze gaf zelf goed aan hoe ze in elkaar zit. We
hebben het gehad over haar stoere, positieve
houding. Dat ze best een beetje meer mag laten zien wat het allemaal met haar doet. Dat
het okay is om eerlijk en kwetsbaar te zijn.
Het was mijn taak om dat te spiegelen en uit
te leggen.
Een ander thema dat steeds terugkwam was
om duidelijk grenzen aan te geven. Dat gold
voor de omgang met anderen, met haar zoontje, maar ook hoe je met werk en je energieniveau kunt omgaan. Irene wou dat het leven
zoveel mogelijk doorging, maar dat gaat niet
vanzelf. De omstandigheden zijn zwaar en
veranderlijk. Ik kan haar met kennis en ervaring ondersteunen.
We hebben vier consulten gehad, verspreid
over een jaar. In het laatste gesprek hebben we gekeken wat de mogelijkheden zijn
qua werk. Met name de
vraag: wat wil je en kan
je, uitgaande van wie
je nu bent? Het is een
valkuil na kanker dat
je harder wilt werken dan je hersens
aankunnen. Dat is dat
‘chemobrein’. Ook hier
is het dus weer grenzen
bewaken. Bouw je rustig op, dan kun je weer
op 100% uitkomen.
Loop je te hard van
stapel, dan riskeer
je een enorme terugval. Er moet
ook
mentaal
nog veel gedaan

worden. Het is een rouwproces, dat loopt er
nog parallel aan.
Het fijne van Irene is dat ze goed bij haar gevoel blijft. Ze weet wat ze wil. En vanuit daar
maakt ze duidelijke keuzes. Maar soms is het
goed om dingen van een andere kant te bekijken. Ik moet met goede argumenten komen
om dit aan haar over te brengen. Ik luister
en stimuleer haar om haar kwetsbaarheid te
delen.

‘Het vangnet is er altijd.
Irene heeft de regie en
bepaalt wanneer ze er
gebruik van wil maken’

Irene is een mooi, sprankelend mens. Het is
bijzonder om een stukje te mogen meelopen
in deze turbulente fase van haar leven. We
hebben een heel prettig contact. Dat ze zich
naar mij toe openstelt helpt natuurlijk. Je kunt
alles bij mij kwijt, ik vind niets gek. Ik vind het
belangrijk maar ook vanzelfsprekend om daar
heel respectvol mee om te gaan.
Zoals het met haar ging, zo werk ik het liefst.
Uitgaand van zelfmanagement, maar ondersteunend waar nodig. Zelf voel ik me prettig
in die rol. Ik heb ook van Irene geleerd. Zoals
zij leeft in het nu, pluk de dag, heel bewust van
alles. Dat helpt mij weer om een beetje meer
zo in het leven te staan.
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