
Lotgenotencontact door Jannet den Dekker 

 

Iedereen die met kanker geconfronteerd wordt, ervaart op enig moment in 
meer of mindere mate gevoelens van onzekerheid en angst. 
Het leven staat op zijn kop en je wereld ziet er ineens heel anders uit. Een hele 
andere realiteit. Iedereen verwerkt dit op zijn eigen manier. 
Praten met anderen, onder andere met lotgenoten, kan dan zeer helpend zijn 
U herkent zich mogelijk in de verhalen van anderen en uw gevoelens worden 
(h)erkend. Tijdens deze interactieve sessie bieden we lotgenoten de 
mogelijkheid om onder leiding van Jannet den Dekker, de 
ondersteuningsconsulent van Patio, met elkaar in gesprek te gaan. 

 

Jannet den Dekker is sinds 1 januari 2019 een 
van de ondersteuningsconsulenten van Patio. 
Van huis uit is zij maatschappelijk werker en in 
die hoedanigheid werkzaam geweest onder 
andere in een revalidatiecentrum en in een 
centrum wat ondersteuning biedt aan patiënten 
en naasten die te maken hebben met kanker. 
Tevens is zij werkzaam als coach bij Stap Nu, het 
re-integratie bureau voor werk en kanker. 

 
Ervaring leert dat er veel behoefte is aan ondersteunende zorg op het moment dat de 
diagnose is vastgesteld. De impact van die boodschap is groot. Niet alleen voor de patiënt 
maar ook de directe naasten, het gezinssysteem.  
Als ondersteuningsconsulent gaat Jannet met de patiënt en met de naasten in gesprek. 
Soms is er een hele gerichte hulpvraag waarmee je gelijk aan de slag kunt, maar vaak genoeg 
kan de hulpvraag nog niet helemaal onder woorden worden gebracht. Dan gaat Jannet 
tijdens het gesprek alle leefdomeinen langs, zoals, relaties en omgeving, energie en 
bewegen, lichamelijke veranderingen, voeding en spijvertering etc. Soms is het genoeg om 
te benoemen dat het verdriet er mag zijn, dat je je bang en onzeker mag voelen, maar ook 
dat je boos mag zijn. Het normaliseren van gevoelens. 
Als blijkt dat er meer nodig is, verwijst Jannet de patiënt/ naasten door naar een 
professional. 
Dat kan in het ziekenhuis zijn, maar ook bij de patiënt/ naasten in de buurt. Het belangrijkste 
is dat ze de juiste ondersteuning krijgen. 
 

 
 
 
4 februari 2021 
Workshop om 19.50 – 20.35 uur          
Aanmelden via patio@erasmusmc.nl  
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