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Een gids in een turbulente tijd
De oncologieverpleegkundigen van Allerzorg-Care for Cancer bieden individuele 
ondersteuning als aanvulling op de behandeling in het ziekenhuis. Want omgaan 
met kanker is meer dan alleen een medische behandeling. Vanuit de nieuwe pilot-
samenwerking tussen Maasstad Ziekenhuis en Allerzorg-Care for Cancer wordt 
aan patiënten, bij het afronden van de oncologische behandeling, deze niet-medi-
sche ondersteuning thuis aangeboden. Je casemanager kan je meer informatie 
geven hierover. Of bel naar het telefoonnummer van Allerzorg-Care for Cancer.

Allerzorg-Care for Cancer
088-5721060  |  careforcancer@allerzorg.nl
www.allerzorg.nl/specialismen/care-for-cancer

Terug naar het 
oude normaal?

‘Thuis voelt alles anders. Thuis is het vooral de 
laatste tijd door corona ontzettend stil. Ik mis 
het contact met mijn kinderen en mijn vrienden 
enorm.’ Vergelijkbare uitspraken horen de 
 oncologieverpleegkundigen van Allerzorg- 
Care for Cancer vaak terug van hun cliënten.

Zo ook van de heer Marijn Vocke uit Barendrecht. Hij is 
het afgelopen jaar intensief behandeld in het Maasstad 
Ziekenhuis in verband met alvleesklierkanker. Hij heeft 
een grote Whipple-operatie en chemotherapie ondergaan 
en is nu herstellende van deze flinke aanslag op zijn 
lichaam. Zowel lichamelijk als psychisch is er veel te 
verwerken en dat kost moeite.

Het is fijn dat iemand 
meedenkt als alles onzeker is

Advies
‘Gelukkig kwam Jolanda op het idee om af en toe met 
mijn dochter in het park af te spreken. Uiteraard houden 
we het mondkapje op en moet die fijne knuffel nog 
even wachten, maar we kunnen elkaar nu wel echt zien 
en spreken. Ook heeft ze mij advies gegeven over mijn 
contact met mijn werkgever en stimuleert ze mij om vaker 
een ommetje met de honden te maken. Ook al zijn het 
maar kleine stukjes, zo werk ik wel aan mijn conditie!’ 

Meedenken
‘De gesprekken met Jolanda hebben mij goed gedaan. 
Het is fijn dat iemand meedenkt als alles onzeker is. Met of 
zonder coronacrisis: terug naar het oude normaal lijkt heel 
ver weg. Voor nu probeer ik samen met mijn liefsten mijn 
weg te vinden.’

Familieman
‘Direct na de diagnose zat ik enorm in de put, want de 
prognose voor deze diagnose is niet heel goed, vooral als 
je op internet gaat zoeken. Dat maakt je somber. De artsen 
durfden het aan en ik ben vol goede moed de behandeling 
ingegaan. Nu ben ik thuis herstellende, maar dat duurt lang 
en valt niet mee. Ik ben een familieman en hou van familie 
en vrienden om me heen. Omdat ik bij de kwetsbare groep 
hoor kan ik door corona nu geen bezoek ontvangen. Ik mis 
vooral het contact met mijn kinderen heel erg.’

Marijn Vocke  heeft veel steun aan zijn huisdieren
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