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De bedrijfsarts van Anco heeft ons
eind januari 2020 benaderd om een
traject Oncopol met hem te starten.
Oncopol staat voor Oncologie & politie.
Het is een samenwerkingsproject
van de Landelijke Politie en Stichting
Tegenkracht. Elke politieman of
-vrouw met de diagnose kanker kan
aangemeld worden voor Oncopol.
Het is bedoeld om politiemensen
met kanker fysiek en mentaal zo
sterk mogelijk de behandeltijd door
te kunnen laten komen en ervan te
kunnen herstellen. Anco had behoefte
aan begeleiding op het mentale vlak.
Tegenkracht heeft inmiddels een
breed netwerk van zorgprofessionals
in de psycho-oncologie opgebouwd,
waardoor ik Anco in contact kon
brengen met levender voor de invulling
van die gewenste ondersteuning.
levender, bestaande uit Bettina Sari
en Karin Tibben, biedt door middel van
onder andere twee-op-één trajecten
psychosociale hulp en begeleiding.
Nu het traject (grotendeels) doorlopen
is, lijkt het ons een mooi moment om
met Anco hierop terug te kijken hebben
we Anco Bink gevraagd om zijn ervaring
over het traject met ons te delen.
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 WIE IS ANCO BINK?
“Ik ben een 63-jarige politieman in
hart en nieren. Al meer dan veertig
jaar werk ik bij de politie, waarvan 35
jaar in de opsporing als teamleider
binnen het zware en georganiseerde
criminaliteitsonderzoek. Trots
echtgenoot en vader van een
volwassen zoon.

Al enige tijd had ik af en toe last
van mijn been. Niet iets wat me
heel erg belemmerde in mijn doen
en laten maar wel een vervelend
gevoel. En waar ik altijd wel weer
een verklaring voor had; hard
gewerkt, veel gestaan, misschien
verkeerde beweging gemaakt. Tot
het moment dat de klachten toch
wel aan bleven houden en zelfs
verergerden en ik van collega’s
hoorde dat het hen opviel dat ik
af en toe liep te ‘trekken’ met mijn
been.

In verband met mijn werk was
teamsport voor mij nooit heel praktisch,
maar ik heb altijd veel gewandeld en
fanatiek gefietst. Tot op vandaag is
fietsen mijn uitlaatklep.
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Toen ik in 2017 met mijn vrouw een
maand op vakantie naar Aruba zou
gaan drong mijn vrouw erop aan om
toch van te voren nog even naar de
huisarts te gaan. We waren immers
van plan om tijdens de vakantie veel te
gaan wandelen.

Helaas is deze prothese na zes
maanden gaan ontsteken en moest
ik een tweede zware operatie
ondergaan. Hierbij hebben ze de
‘oude’ prothese verwijderd en een
nieuwe geplaatst. Vooral deze periode
is fysiek en mentaal heel zwaar voor
me geweest. Ook nu weer heb ik
geknokt tijdens mijn revalidatie om er
zo goed mogelijk uit te komen en te
herstellen.”

En toen ging het snel! Met het
vermoeden van een versleten
heup werd ik door de huisarts
doorgestuurd naar het ziekenhuis
voor een foto. Hier kon ik de
volgende dag al terecht en werd
op de terugweg van het ziekenhuis
al door de huisarts gebeld met het
slechte nieuws dat men een tumor
had gevonden in de heup, waar
direct actie op genomen zou moeten
worden. Ik had vier weken de tijd
om te wennen aan het idee van een
tumor in mijn lijf en het feit dat mijn
leven er heel anders uit zou komen
te zien. Vier weken na de diagnose
ben ik geopereerd. Men heeft de
tumor kunnen verwijderen, waarbij
een groot deel van het bovenbeen
bot verwijderd is en een prothese
geplaatst is.

 HOE BEN JE BIJ TEGENKRACHT
TERECHT GEKOMEN?
“Zoals gezegd was vooral de periode
na de tweede operatie heel zwaar.
Toen ik eenmaal na mijn revalidatie
in een fase van nieuwe stabiliteit
gekomen was, kwam er langzaam
maar zeker ruimte om me te realiseren
wat ik allemaal had meegemaakt.
Maar ook het besef dat mijn leven
er heel anders uit zal zien dan vóór
de kanker. Niet alleen op persoonlijk
gebied maar ook op het gebied van
mijn werk. Door mijn handicap kan
ik niet alle werkzaamheden meer
uitvoeren en is de inhoud van mijn
werk veranderd. Daarnaast is er een
kans dat de kanker terug komt in de
vorm van uitzaaiingen in de longen.
Hiervoor sta ik dan ook onder strenge
controle.

Na deze operatie heb ik me gericht
op mijn revalidatie en ben ik na
ongeveer zes maanden weer wat
werk gaan oppakken want wat had ik
dat gemist!
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 WAT VERWACHTTE JE VAN HET
TRAJECT?

De realisatie van wat ik allemaal niet
meer kan of kan doen gaf me een
mentale tik. Ik voelde me erg onrustig
en sliep slecht. Ik heb me lang verzet
tegen hulp van buitenaf, vond dat ik
het zelf wel moest kunnen verwerken.
Maar ook mijn echtgenote en zoon
zagen wat het met me deed en gaven
aan dat het geen schande was om
hulp hierbij te zoeken.

“Ik verwachtte op dat moment niet
zoveel, maar hoopte vooral dat ik
door dit traject weer wat meer rust
in mijn hoofd zou krijgen. Ik had ook
geen beeld van wat me te wachten
stond. Wel had ik, toen ik eenmaal
‘toegegeven’ had aan de behoefte aan
hulp, meteen de instelling dat ik me er
volledig aan wilde overgeven en me in
zou zetten voor een goed verloop van
het traject.

Voordat ik ziek werd had ik via een
zieke collega al eens van Oncopol
gehoord; het project in samenwerking
met Tegenkracht. Daarnaast had
er in ons personeelsblad een artikel
gestaan met de ervaringen van een
aantal collega’s. Toen ik eenmaal zo
ver was dat ik me realiseerde dat ik
inderdaad hulp kon gebruiken heb ik
dit met mijn bedrijfsarts gesproken.
Tijdens dit gesprek heeft hij me
meteen aangemeld bij Oncopol. De
volgende dag had ik Maartje van
Tegenkracht al aan de telefoon om de
opstart van Oncopol te bespreken! Zij
stelde voor om een begeleidingstraject
bij levender op te starten en heeft
voor mij het contact gelegd.”

Wat ik daarbij heel fijn vond was dat
me duidelijk werd gemaakt dat ik
eerst een kennismakingsgesprek met
Bettina van levender zou hebben om
te kijken of er een klik tussen ons zou
zijn en of ik het zou zien zitten met
haar en haar collega
Karin het traject in te gaan. Als dit
niet het geval zou zijn zat ik nergens
aan vast. Dat gaf me veel rust en
vertrouwen.”
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 BEN TEVREDEN OVER DE
INVULLING TOT NU TOE?

 HOE KWAM JE DE EERSTE KEER
BINNEN BIJ HET GESPREK
MET KARIN EN BETTINA EN
HOE GING JE NA HET LAATSTE
GESPREK DE DEUR UIT? WAT
WAS HET VERSCHIL?

“Ik ben enorm tevreden over
de invulling van het traject!
We hebben een aantal ‘grote
gesprekken’ gehad, sessies van
een dagdeel waarin we zaken
bespraken die voor mij belangrijk
waren en een grote impact
hebben op mij en mijn gezin.
Omdat de gesprekken tweeop-een verlopen, dus met Bettina
en Karin met elk hun expertise,
kwamen tijdens de gesprekken
diverse thema’s en invalshoeken
aan bod. Maar altijd met oog op
waar ík behoefte aan had. Dit
maakt dat het op mij overkwam
als maatwerk met aandacht voor
mijn persoon en wat het beste bij
mij past.

“Ik was vrij gespannen toen ik de
kennismaking met Bettina had. Zoals
gezegd ben ik lang van mening
geweest dat ik zelf mijn emoties wel
moest of kon verwerken. Ik heb ik
mijn lange carrière veel gezien en
mee gemaakt, wat ik altijd zelf een
plekje heb kunnen geven. Dus deze
stap zetten paste niet echt bij mij als
persoon. Maar het gesprek was zo
prettig dat ik me meteen vertrouwd en
vrij voelde om mijn emoties te delen.
Hetzelfde geldt voor de kennismaking
met Karin, het gesprek erna. De
dynamiek die Karin en Bettina in de
sessies brachten heb ik altijd als heel
prettig en veilig ervaren.

Naast de grote sessies had ik
ook de beschikbaarheid over een
‘strippenkaart’; de mogelijkheid
om gedurende het traject en de
periode tot een jaar erna, een
aantal keer een korter gesprek in te
plannen op het moment dat ik daar
behoefte aan heb. De wetenschap
dat je terug kunt vallen op Karin
en Bettina geeft een fijn en veilig
gevoel.”

De sessies waren pittig en vermoeiend
maar zeer de moeite waard. Al
vrij vroeg in het traject merkte ik
een verandering bij mezelf, dat ik
bijvoorbeeld al snel beter ging slapen.
Gedurende het traject heb ik veel
inzicht gekregen in de werking van het
brein. En veel over mezelf geleerd.
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De nieuwe inzichten in mijzelf hebben
me verrast, in die zin dat het me veel
gebracht heeft me voor dit traject
open te stellen. Oefeningen waarvan
ik voorheen een (voor)oordeel had
dat het misschien wat gezapig
was, doe ik nu met plezier op de
momenten dat ik weer even behoefte
heb aan een pas op de plaats of
bewustwording.”

heel fijn. Natuurlijk heb ik ook nog wel
eens een dip, maar ik merk dat ik hier
zelf nu makkelijker en sneller weer uit
kom en er niet meer in blijf hangen.
Mijn collega’s waren op de hoogte
van dit traject. Door de corona crisis
werken we allemaal veel vanuit huis,
waardoor ik hen momenteel niet veel
zie. Ik werk momenteel niet volledig,
wat betekent dat ik mijn grenzen goed
in de gaten moet houden. Het lukt me
om hier meer ruimte voor mezelf in
te nemen, te staan voor mijn grenzen
en dit uit te dragen. Dat betekent dat
ik niet altijd hetgeen kan doen wat
binnen het team op dat moment nodig
is, maar ik krijg vanuit mijn collega’s
niets dan begrip en respect hiervoor.
Het is een fantastische club om mee
en voor te werken! Ik heb
nog lang niet de behoefte
om met pensioen gaan!”

 WAT HEEFT JOUW OMGEVING
ERVAN GEMERKT DAT JIJ DIT
TRAJECT HEBT GEDAAN? JE
COLLEGA’S, JE VROUW, JE
ZOON?
“Wat ik zelf ervaar is dat ik meer rust
heb en beter slaap. Vooral de rust
wordt ook door bijvoorbeeld mijn
echtgenote en zoon ervaren. Dat ook
zij merken dat het beter gaat vind ik
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 WIL JE ZELF NOG IETS
TOEVOEGEN OF AANVULLEN?

Pak het aan wanneer je eerste
gedachten spelen dat het je zwaar
valt, of wanneer mensen je er op
aanspreken. Wuif het niet weg en doe
jezelf niet tekort. Je hoeft het niet alleen
te doen en het brengt je zoveel goeds.”

“Wat ik de lezers graag nog mee wil
geven is: WACHT NIET TE LANG met het
inschakelen van hulp/ondersteuning!

Dit traject werd uitgevoerd door Bettina Sari en Karin Tibben van levender. Met
jarenlange ervaring in het begeleiden en trainen van individuen en groepen, samen hebben zij meer dan 2000 mensen begeleid in meer dan 20 jaar - zijn zij
experts op het gebied van Verwerken en Werken, verder na kanker.
Bettina en Karin werken al jaren samen en hebben hun krachten gebundeld in
een multi-disciplinair team.
Bettina heeft een achtergrond als GZ-psycholoog en psycho-oncologisch
therapeut. Ze heeft een eigen psychologen praktijk voor mensen met kanker en
hun naasten. Ook doet ze veel trajecten in het bedrijfsleven en bij (non-profit)
organisaties.
Karin heeft een achtergrond in het bedrijfsleven in managementfuncties en werkt
inmiddels al ruim 10 jaar als trainer en gecertificeerd (loopbaan-life)coach in
individuele en groepstrajecten bij diverse bedrijven en (non-profit) organisaties.
Met hun 2 op 1 aanpak in individuele trajecten weten ze snel de essentie te
pakken en resultaten te boeken. In evaluaties wordt hun werkwijze en aanpak
hoger dan een 8,5 gescoord.
Beter slapen, meer rust, grip, vertrouwen én plezier zowel privé als in je werk.
Verwerken én werken:
Training en coaching op een ontspannen en down to earth manier met Bettina
Sari (gz psycholoog en trainer) en Karin Tibben (loopbaancoach en trainer) van
levender www.levender.nl
[fotocredits: StancePhotography]
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