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HET VERHAAL VAN MINA 

Mina (°25/04/1965), van Marokkaanse afkomst uit Antwerpen 

Moeder van 2 dochters, 13 en 10 

Diagnose borstkanker 2008 

Borstamputatie, behandeling met chemo en radiotherapie en 
hormoontherapie 

Als illustratie van de psychosociale noden van 
kankerpatiënten met een migratieachtergrond 



MINA, EEN UNIEKE DAME 

Slechtnieuwsgesprek: gedoseerd bespreken 

Bij het slechtnieuwsgesprek was geen ICB’er of tolk aanwezig 

Probeer familieleden te vermijden als tolken 

Steeds begrijpbare taal spreken: begrippen zoals tumor, gezwel, 
massa weglaten en duidelijk spreken over kanker. 

Bij uitstippeling van de behandeling ook duidelijk zijn, en heel veel 
uitleg geven, herhaling is belangrijk.  

Patiënten zijn verward als ze gevraagd worden om mee te 
beslissen. Arts is autoriteit en die moet de juiste beslissing nemen. 

Mina stond er alleen voor, heel geïsoleerd (heeft een zus maar die 
werkte toen, geen andere familie) 

 

 
 



MINA, DE AFGEWEZEN VROUW 

Mina wist niet waar ze terecht kon met al haar problemen en door 
haar onvoldoende beheersing van het NDL had ze geen toegang 
tot de zorg. 

Mina heeft ook niemand van de sociale dienst gezien en voor de 
psychologe was haar Nederlands te zwak; 

Ondersteuning op allerlei vlakken nodig: 

Nood aan informatie en praktische ondersteuning (vervoer, 
kinderopvang, thuishulp,…) 

Nood aan een luisterend oor i.v.m. (ziekte, afwijzing, …) 

Nood aan lotgenotencontact 

Nood aan administratieve ondersteuning 

Nood aan ondersteuning met de kinderen 

 

 

Multiproblematiek naast de kanker; belang van 
ondersteuning op maat 



ALLOCHTONENWERKING VAN KOTK (VLK) 

Ze vond ondersteuning bij de allochtonenwerking van KOTK 

Bij de zorgvrijwilligers voor een luisterend oor en informatie 

Bij de maandelijkse lotgenoten bijeenkomsten van Marokkaanse 
vrouwen met kanker in Antwerpen 

Doorverwijzing naar de reguliere diensten door de vrijwilliger van 
KOTK (sociale dienst ZH, sociale dienst Mutualiteit, RVA, FOD,…) 

Brugfunctie tussen het ZH en de thuissituatie van Mina 

CLB: ondersteuning van de kinderen in de school 

 

 

Tijd, aandacht, ruimte en ondersteuning; erkenning en 
herkenning basis van vertrouwen en aanvaarding  



MINA, DE STERKE VROUW 

Dankzij de ondersteuning van Mina op allerlei vlakken is ze niet in 
een zwart gat gevallen na de behandeling. 

Ze heeft haar leven terug in handen genomen  

Ze had een doel voor ogen: haar dochters een goed en zelfstandig 
leven bieden zonder hun vader. 

Ze is gescheiden van haar man en met de opbrengst van de 
verkoop van hun huis heeft ze voor haar dochters een 
appartement gekocht. 

Ze wil dat haar dochters het goed doen op school: naschoolse 
begeleiding, bijlessen, gaat zelf ook terug naar school voor 
Nederlandse les te volgen.  

Sporadisch komt ze nog eens naar de lotgenotenbijeenkomst 

Mina neemt haar leven terug in handen, en leert haar 
dochters zelfstandig in het leven te staan 



MINA, DE HERVALLEN VROUW 

Vijf jaar: geen terugval, vreugde ten huize Mina en voorzichtige 
toekomstplannen worden gemaakt. 

Begin mei 2014: Mina krijgt rugpijn. Huisarts houdt het op artrose. 

Eind mei 2014: de rugpijn is niet te houden en haar benen zijn 
bijna gevoelloos. Ze gaat naar spoed. 

Op spoed wimpelt men haar ook af met ‘’t is niets, artrose, ga 
morgen maar naar de huisarts, wij kunnen niets voor jou doen’ 

Ze is net thuis of ze stort in. De ambulance brengt haar naar 
spoed. Haar behandelende arts wordt erbij geroepen samen met 
de ICB.  Haar arts is zeer kwaad en bezorgd en laat zich bijstaan 
door ICB. Wij worden er de volgende dag ook bijgeroepen. 

Diagnose: een tumor in haar ruggengraat. Moeilijk verwijder baar 
omwille van de zenuw- en bloedvaten. 

 

Waar hoop vervliegt en wanhoop zijn plaats opeist 



MINA, DE VERSCHEURDE VROUW 

De arts raad een operatie af omdat  de kans op verlamming van 
de onderste ledematen groot is. 

Alweer chemotherapie en radiotherapie 

Verlamming op termijn is onafwendbaar  

Haar ex-man komt weer opduiken met alle problemen van dien 

Mina laat het toe omwille van de kinderen  

Weer een luisterend oor nodig want weer kan ze nergens terecht 

Moeilijk aanvaardvaar voor haar dat ze verlamd zal worden 

Mina is in totale negatie en wil het woord ‘metastase’ niet horen. 



MINA, DE VERLAMDE VROUW 

Begin januari 2015: Mina wordt opgenomen in het ziekenhuis 
omdat ze verlamd is. 

Zelfs nu is ze hoopvol omdat het enkel de onderste ledematen zijn 

Mina wordt palliatief verklaard 

MOPA vzw (Moslim palliatieve ondersteuning Antwerpen) wordt 
ingeschakeld  

Stilaan wordt ze ook voorbereid op het onafwendbare: de dood. 

Ze blijft het moeilijk hebben met haar ex-man. 

Mina blijft in negatie wat betreft haar naderende dood; 
erfenisregeling, voogdijregeling,..  

 



MINA, ZALIGER 

Na drie weken verblijf in het ziekenhuis gaat Mina naar huis 

Opstart palliatieve thuisverpleging i.s.m. de huisarts, MOPA, PHA 

De zus van Mina neemt ook de zorg op voor Mina en de kinderen. 

Situatie van Mina gaat achteruit maar zij laat de hoop niet varen 

Heel moeilijk om aan stervensbegeleiding te doen omdat zij dit 
tegenhoudt, toch blijft het luisterend oor belangrijk 

Haar ex-man gaat steeds meer zijn boekje te buiten en dit weegt 
op Mina’s algehele gezondheid. Ze breekt definitief met hem. 

Op zondag 19 april lijkt het of ze eindelijk de situatie aanvaard  

Op 20 april sterft Mina in bijzijn van haar zus en oudste dochter 

Op 21 april kwam de notaris om de voogdij te regelen.  

 

 

 

Onafgewerkt einde…. 


