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Als coaches zijn wij met de gecoachte ‘in de beweging’. Soms
is het waardevol meer van een afstand te kijken. Graag deel
ik een mooie en soms droevige ervaring met u. De vrouwen
in de groep die ik mede begeleid, maken een ingrijpende
ziekte mee; ze hebben kanker. Ik heb de unieke kans gehad
om uit ‘de beweging’ te stappen en als waarnemer te mogen
aanschouwen wat er gebeurt tijdens de groepsbijeenkomsten.
Dit artikel is een verhaal over de wisselwerking tussen
lichaam, geest en ziel en de verschillende ‘ingangen’ die dit
biedt. Het is ook een verhaal over de waarde van chi kungoefeningen in een tijd van ziekte, hevige emoties en een vol
hoofd; als woorden te kort schieten of te veel zijn.

Een groep vrouwen komt wekelijks
bij elkaar. De leeftijd van de vrouwen
varieert; de jongste is 26 jaar, de
oudste 74 jaar. Al deze vrouwen hebben van de dokter te horen gekregen
dat ze kanker hebben. Bij sommigen
is deze diagnose langer dan tien jaar
geleden gesteld en bij anderen heel
recentelijk. Alle behandelstadia zijn in
de groep vertegenwoordigd.
Onder begeleiding van Anders Hakansson (Chi Consult) doen deze vrouwen
chi kung-oefeningen. De oefeningen,
de begeleiding en het samen zijn in
een groep maken veel los.
De groep als zodanig heet ‘herstelgroep’. Deze naam staat voor het
‘herstellen van de mens’; de herstelde
mens is immers de basis voor een eventuele genezing. Genezing van ziekte is
echter niet het primaire doel.
De start van de groep in februari 2007
is zwaar. Na twee weken sterft een van
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de vrouwen en dat raakt de overige
deelnemers zeer.
Fysieke kenmerken
De groepsleden hebben last van
verschillende somatische klachten.
Deze zijn afhankelijk van de diagnose,
het behandelstadium, de gekozen
medische behandeling en van de persoonlijkheid en de omgeving. De meest
voorkomende behandelingen zijn: een
chemokuur, bestraling, operatie en/of
hormoonkuur, en elke behandeling
heeft bijwerkingen. Veel genoemde
klachten zijn: weinig energie, pijnlijk
littekenweefsel, pijnlijke ledenmaten,
vermoeidheid, rugklachten, hoofdpijn,
duizeligheid, misselijkheid, hormonale
ontregeling, moeite met ademhalen,
oedeem (vochtophoping), emotionele instabiliteit en als gevolg van
de chemotherapie: haaruitval. De
operatieve ingrepen laten blijvende

84

18-09-2007 12:34:31

D E MENS BIJ ZIEKTE

sporen achter op en in het lijf en de
psyche van de vrouw. Denk hierbij aan
het verwijderen van de gehele borst of
een gedeelte ervan, het verwijderen
van eierstokken en/of de baarmoeder
en het verwijderen van lymfeklieren in
de liesstreek en/of oksel.
Aansluitend op de behandelingen is er
de jarenlange nazorg- en controlefase
en desnoods opnieuw een behandeling of operatie.
Littekens in de geest
Na een operatie kan een litteken
(pijn)klachten geven. Het is mogelijk
dat mensen bang zijn voor deze pijn
en daardoor de ledemaat met het
litteken ontzien. Dit beperkt hen in
hun bewegingsvrijheid en zal mogelijk
ertoe leiden dat de desbetreffende
ledematen stijver worden. In tweede
instantie kan dit eventueel emotionele
gevolgen hebben, door de aantasting
van het zelfbeeld en (gedeeltelijk)
verlies van zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Vrouwen voor wie de diagnose als een onverwachte schok kwam,
zijn bovendien vaak het vertrouwen in
hun lichaam kwijt geraakt en weten
niet meer hoe naar hun lijf te luisteren;
welke signalen zijn belangrijk?
Wanneer u als coach observeert dat
fysieke bewegingen vermeden worden,
dan kan dit eventueel ook wijzen op
angst voor de angst op geestelijk/emotioneel niveau. Geheel analoog aan
het fysieke proces kan bovendien vermeden emotionele pijn (of angst) via
een andere weg naar buiten komen.
Zo zou een vrouw bijvoorbeeld haar
angst kunnen projecteren op een mens
of huisdier en bang worden dat deze
zal overlijden.
Verwarring
De vrouwen doorlopen in een bepaald
opzicht een rouwproces. Ik neem waar:
ontkenning, isolement of eenzaamheid, verwarring, schuldgevoelens,
woede (vechten), hoop en teleurstelNederlands Tijdschrift voor Coaching 03-07
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ling, frustratie, depressie en schaamte,
aanvaarding, een opkomend mededogen met zichzelf en liefde. Naast
het rouwen om het fysieke verlies en
de gevolgen, zijn ook de toekomst
en het eigen voortbestaan onzeker,
de doodsangst kan reëel zijn. Het
eigen systeem is fysiek, geestelijk en
emotioneel ontregeld. Het zelfbeeld,
soms het wereldbeeld en bijna altijd
het vertrouwen in het eigen lijf en de
toekomst wankelen. En er staat soms
geen duidelijk beeld tegenover van
wat er voor in de plaats zal komen.
Sommigen worstelen met de vraag of
zij de ziekte zelf hebben veroorzaakt.

Stilte om waar te nemen en te voelen

Een strijd valt niet te winnen
Veel vrouwen vechten tegen hun
kanker. Maar vechten tegen iets dat
al bestaat levert extra stress op en dit
heeft een negatieve invloed op het
immuunsysteem, dat al verzwakt is
door de ziekte en de behandelingen.
Energetisch bekeken betekent ‘vechten tegen iets’: er aandacht en energie
in te steken. Daarmee voed je juist
hetgeen je niet wilt, een strijd ‘tegen’
valt daardoor niet te winnen. Voor de
herstelgroep betekent dit: besteedt
aandacht aan wat je wel wilt: het herstellen van de mens. Goed voor jezelf
zorgen, accepteren en je aandacht
schenken aan wat wel kan, verschuift
de balans meer naar de gezonde kant
van de weegschaal. Dit betekent:
aandacht voor de mens, ruimte, rust en
veiligheid om te voelen, er te mogen
zijn, zachtheid vinden. Even niet met
de ziekte bezig zijn en ontdekken wat
er wel kan. Plezier maken, ontdekken
dat lachen zelfs in zware tijden mogelijk is, dat vele aspecten naast elkaar
kunnen bestaan.
Het oefenen van ‘waarnemen’ helpt
mensen minder overspoeld te raken
door hevige emoties. Als coach kunt
u alert zijn op de mate van externe
lotsbepaling en ziektewinst. Bovendien kunt u nagaan of de gewenste
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toestand duidelijk is. Deze factoren
kunnen een rol spelen bij eventuele
(de)motivatie en weerstand tegen
verandering.
Zo zie ik ook de vrouwen die dachten
alles aan te kunnen en steeds de kar
trokken, veranderen: moet ik altijd
de kar trekken? Voor sommigen is
het nieuw dat ze afhankelijk van het
moment een keuze mogen maken en
kunnen afwijken van de regel ‘het is
altijd zo’ of ‘ik ben zo’. Dit lijkt ruimte
en ontspanning te geven.
Goed voor jezelf zorgen
De vrouwen leren met chi kung-oefeningen om bij het begin te beginnen:
goed voor jezelf zorgen, aandacht
hebben voor jezelf en luisteren naar
je behoeften. Chi kung-oefeningen
bestaan al duizenden jaren in China,
waar ‘chi’ of ‘ki’ staat voor ‘energie’.
Uitgaande van een wisselwerking
tussen lichaam, geest en ziel helpen
deze oefeningen de eigen energie (chi)
te versterken en te laten stromen. De
oefeningen bestaan uit aandachtig en
langzaam uitgevoerde bewegingen of
stilstaande houdingen.
Chi kung versterkt het immuunsysteem
en kan liggend, zittend of staand
worden gedaan. Chi kung is een
‘internal art’. De oefening vindt als het
ware in de mens plaats: met aandacht
en vaak in stilte om waar te nemen
en te voelen. Juist die stilte ontlopen
sommige vrouwen in hun dagelijkse
leven uit angst voor de emotie en pijn.
Tijdens de oefeningen komen zij in
hun lichaam soms de emoties tegen.
Als woorden tekort schieten, onzuiver
of beladen zijn, men ‘vol zit’ en er
niets bij kan hebben, coaching via een
gesprek mogelijk te veel vergt, dan
blijkt het leren voor zichzelf te zorgen
en uitvoeren van een zachte lichamelijke beweging een weldaad te zijn.
Het is meer dan letterlijk en figuurlijk
stilstaan bij wat er is: de beoefenaar
Nederlands Tijdschrift voor Coaching 03-07
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ontwikkelt het vermogen waar te
nemen, te centreren, te bewegen met
focus, aandacht, intentie en bewustzijn. Deze aanpak raakt mentaal, fysiek
en emotioneel; het raakt de mens.
Eerste resultaten
De eerste waarneembare resultaten
zijn dat er in deze groep vaker sprake
is van lichtheid, rust, zachtheid en
plezier. De vrouwen die geregeld
komen, veranderen van keer tot keer.
Na enkele weken praten de vrouwen
met elkaar en is er een steunende
groep ontstaan. De eerste partneroefeningen zijn na enkele bijeenkomsten
mogelijk, fysieke aanraking wordt
steeds normaler. De veerkracht en
levensenergie groeien; zij richten zich
beetje bij beetje letterlijk en figuurlijk
op. Waar de deelnemers eerst tien
minuten kunnen staan, worden het er
gaandeweg zestig. Bij de regelmatige
evaluaties geven de vrouwen bijvoorbeeld aan dat zij beter slapen, minder
of niet meer moe zijn, minder klachten
hebben, andere keuzes maken, meer
bewust zijn van zichzelf, er weer zin in
hebben en dat oude pijn vermindert of
zelfs verdwijnt. Na een korte deelname
aan de herstelgroep lijkt een oedeem
meteen na een bijeenkomst te verminderen, de zwelling komt wel bij latere
activiteiten terug. Bij deelname langer
dan tien weken blijken de ‘goede perioden’ steeds langer te worden.
Gezien de goede resultaten merk ik bij
mijzelf de verleiding de vrouwen hoop
op genezing of in ieder geval hoop
op verbetering van het leven te willen
geven. Dat is wat ik hen van harte
wens. Maar ze zijn al te vaak teleurgesteld geraakt en ik kan natuurlijk niets
beloven. Bovendien gaan wij nergens
heen, behalve naar huis: het herstellen
van de mens.
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Waar een coach op kan letten

Cosima Scheuten werkt als zelfstandig
coach/counselor onder de naam Adelante!
Coaching & Counseling. De wisselwerking
en balans tussen lichaam, geest en ziel
heeft haar speciale aandacht. Kennis en
ervaring met lichaamswerk, mindfullness
en chi kung komen haar werk als coach ten
goede. Tevens begeleidt zij ruiters met een
fysiek en/of mentale handicap met
therapeutisch rijden en zet zij soms paarden in tijdens coachingsessies, teambuildings of workshops.
www.cosimascheuten.nl
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– Weerstand
Onder deze doelgroep kan de
weerstand iets nieuws te proberen
hoog zijn, omdat soms de hiervoor
benodigde draagkracht ontbreekt.
De vrouwen zijn (te) verzwakt en het
is de potentiële deelnemers niet altijd
duidelijk wat een groep of een coach
kan opleveren. In eerste instantie was
er bij de meeste vrouwen sprake van
enige weerstand tegen deelname aan
een groepsgebeuren: “Ik kan geen
sores van anderen erbij hebben en ik
wil zeker niet (aan)geraakt worden!”
Een aantal vrijblijvende kennismakingsuren op een bekende en vertrouwde locatie maken het instappen
dan wellicht iets makkelijker.
–A
 anraking
Sta erbij stil of en waar een fysieke
aanraking gewenst en mogelijk is.
Een terloopse aanraking van een
schouder, arm of haarloos hoofd kan
confronterend zijn, zeker aanrakingen door een man. In een poging tot
ontkenning raken sommige vrouwen
de betroffen gebieden van hun eigen
lijf niet aan, zij willen dan niet waarnemen wat er is gebeurd en wat er
mist. Sommigen lukt het niet om zelf
de operatiewond schoon te houden
en te verzorgen. Probeer in te schatten of de vrouw haar lijf accepteert,
zo nodig kunt u haar helpen zich
weer thuis te voelen in haar lijf. Sta
erbij stil of u zelf wel accepteert wat
u ziet, u zult uitstralen wat u voelt.
–V
 eiligheid en privacy zijn bijzonder
belangrijk voor deze groep.
Velen willen niet dat een werkgever,
de buren of zelfs de familie van de
ziekte weten. Maak afspraken over
hoe u omgaat met medische en
persoonlijke gegevens; spreek met de
groep geheimhouding af over alles
wat er wordt besproken.

plannen voor de toekomst te maken
uit angst deze eventueel niet meer
waar te kunnen maken. Het helpt
een positief beeld van de toekomst
te hebben, ongeacht of deze kort of
lang zal zijn. Een positieve beleving
en zingeving verbeteren de levenskwaliteit. De vragen “Wat heb ik
door de ziekte geleerd?” en “Wat is
de zin van mijn leven nu?” helpen
het verleden af te ronden en zich op
de toekomst te richten.
– Non verbale uitnodiging
U kunt non-verbaal uitnodigen tot
zelfzorg, ontspanning en acceptatie
door zelf het goede voorbeeld te
geven. Is de sfeer in de locatie ook
liefdevol en verzorgd? Wat straalt
de ruimte en wat straalt u uit? Wilt u
wel met deze doelgroep werken? U
bent een spiegel voor de vrouwen.
– Begrip
De vrouwen vallen na de
behandeling(en), als de grootste
angst voor de behandeling achter
de rug is, in een gat. Zij ervaren
juist in de relatieve ontspanning
na de enorme spanning hun
eigen vermoeidheid. De omgeving,
inclusief de beoordelende instanties,
zijn van mening dat de vrouw nu
weer gezond is, er is weinig begrip
voor de klacht omdat ‘de kanker dan
toch weg is’. De gevolgen en bijwerkingen van de behandeling worden
vaak onderschat, terwijl de vrouw pas
toekomt aan een diepgaande verwerking en het rouwproces als de direct
levensbedreigende situatie veranderd
is. Voor die tijd is de meeste kracht
gericht op het overleven. Of de ziekte
daadwerkelijk is genezen, blijkt overigens pas na jaren van onzekerheid.

–S
 chaamte, schuldgevoel en doodsangst spelen een bijzonder grote rol
in het rouwproces van kankerpatiënten.
Het aangetaste zelfbeeld (ben ik nog
wel een vrouw?) en de vraag of zij
hun ziekte zelf hebben veroorzaakt
of hadden kunnen voorkomen spelen
op. Hierbij wordt vergeleken met
‘vroeger’ en ‘toen’. Veel vrouwen
doorlopen piekerend eindeloze
gedachtencirkels. U kunt helpen deze
te herkennen en te doorbreken door
hier en nu, en toekomstgericht te
werken. In tegenstelling tot gezonde
mensen is het toekomstperspectief
van deze vrouwen vaak doortrokken
van doodsangst. Velen durven geen

87

18-09-2007 12:34:38

