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Soos met borskanker ervaar 
enige kankerpasiënt verskeie 
fasette in die verloop van die 
siekte wat die aandag van ’n 
verpleegster mag benodig. 
Soms is dit nodig vir verpleeg-
ondersteuning in die behande-
lingsfase, soms in die 
periode ná behande-
ling en sommige pasi-
ënte se siekteverloop 
eindig ongelukkig in ’n 
finale terminale fase. 

Dit is ’n jammerte dat som-
mige pasiënte dit uitstel om 
hulp te vra aan die begin van 
die palliatiewe fase, die fase 
waarin alle aktiewe behande-
ling gestaak word. Dit is juis in 
hierdie tyd wat die palliatiewe 
span betrokke moet raak. In 
die begin is slegs ’n bekendstel-
lingsbesoek nodig. Dit behels 
die deel van inligting, ’n be-
hoeftebepaling en ’n bespre-
king van die pasiënt en familie 
se verwagtinge. Hierdie oop ge-
sprek verlig later spanning by 
die pasiënt en familie soos die 

siekte verloop. Wanneer simp-
toomhantering, psigiese onder-
steuning en verpleeghulp no-
dig is, is alle administratiewe 
funksies reeds afgehandel en 
word die pasiënt verder deur 
die empatieke span bestuur. 

Andersins as daar ’n 
krisis is, is sommige 
vrae onbeantwoord en 
sekere dinge onvol-
tooid en te laat om te 
hanteer. 

Creative Wellness se opgelei-
de personeel het jare se onder-
vinding in die ondersteuning 
van die pasiënt en familie en 
die hantering van verpleegbe-
hoeftes. 

Hulle lewer gehalte-verpleeg-
sorg in Kaapstad en omgewing, 
George, Oudtshoorn, Pletten-
bergbaai, Worcester, Port Eliza-
beth, Bloemfontein en verskeie 
kleiner dorpe in die Wes- en 
Suid-Kaap. 

Vir meer inligting skakel 
021 982 8972 of besoek gerus 
www.creativewellness.co.za.
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Kry hulp juis aan begin 
van palliatiewe sorg

Borskanker

Dís die voordele van 
palliatiewe sorg by 

borskanker
Die doel van palliatiewe sorg is om te fokus op die behoud van goeie 
lewensgehalte en te sorg dat die pasiënt gemaklik en sonder pyn is. 

Tasneem van Rooyen het met kenners hieroor gesels. 

Dis nie aangenaam om uit 
te vind dat jy kanker het 
nie, maar die goeie nuus is 

dat jy nie alleen daardeur hoef te 
gaan nie. 

Borskanker is algemeen onder 
vroue en ondersteuning is dus 
van kardinale belang. Die persen-
tasie vroue in Suid-Afrika wat 
jaarliks met borskanker gediag-
noseer word, is 21,78% soos aan-
gedui deur Kansa. ’n Redelike 
persentasie hiervan kry borskan-
ker op 39 jaar en jonger. Borskan-
ker in mans is skaars, maar kom 
wel voor. Dit bly dus belangrik 
vir vroue om maandeliks bors-
selfondersoeke te doen.

Volgens Petra Fördelmann, uit-
voerende hoof by Creative Well-
ness, het borskanker se oorle-
wingsyfer die afgelope paar jaar 
heelwat verbeter, maar die be-
langrikste is dat borskanker so 
vroeg as moontlik opgespoor 
moet word. Palliatiewe sorg be-
staan om pasiënte aan die hand te 
neem tydens dié stadium van hul 
lewens. 

Leni Naude, verpleegdiensbe-
stuurder by Medwell SA, sê die 
voordeel van palliatiewe sorg is 
dat dit ’n omvattende diens is wat 
van fase een tot fase vier toegepas 
kan word. “Sodra ’n persoon met 
kanker gediagnoseer word, is 
daar verskillende stadiums waar-
deur hulle gaan, soos ontkenning, 
woede, onderhandeling, depressie 
en aanvaarding. Elke slagoffer 
van kanker verwerk hierdie nuus 
anders en sommige kan met aan-
vaarding begin en later woede 
ontwikkel. Hantering van hierdie 
emosionele stadiums vorm deel 
van palliatiewe sorg,” sê Leni. 

Die belangrikheid van palliatie-

we sorg in gevorderde borskan-
ker moet ten alle tye beklemtoon 
word. “Dit is uiters belangrik dat 
daar ’n palliatiewe span betrokke 
raak wat kan help met die hante-
ring van die simptome soos dit 
ontstaan, die emosionele onder-
steuning van die pasiënt en fami-
lie, en uiteraard ook die fisiese 
versorging van die pasiënt nama-
te sy verswak,” sê Petra.

Hoe palliatiewe sorg benader 
word
Volgens Leni begin benadering 
van palliatiewe sorg al op dag een 
van die diagnose. Die dokter of 
spesialis sal ’n gesprek met die 
pasiënt voer en die diagnose en 
vordering van die borskanker 

verduidelik. 
 “Dit is belangrik dat die genees-
heer wat die eerste kontak met 
die pasiënt het, die benadering 
begin om hom/haar voor te berei 
vir dit wat volg. Indien die diag-
nose van borskanker eers in ’n la-
tere stadium gemaak word, sal 
die behandeling daarvolgens ge-
gee word,” sê sy.
 Palliatiewe sorg gaan nie net 
oor die fisiese behandeling van 
simptome van kanker nie, maar 
ook oor die emosionele ondersteu-
ning van die pasiënt wat gediag-
noseer is. 

Hoe palliatiewe sorg bystand 
bied
Sodra die pasiënt se borskanker 
versprei tot ’n stadium waar daar 
geen behandeling meer gegee kan 
word nie, het pasiënte die onder-
steuning van familie en vriende 
nodig wat self moontlik deur die 
emosionele stadiums gaan as ge-
volg van die onvermydelike ver-
lies wat voorlê, verduidelik Leni.  
 “Palliatiewe sorg in borskanker 
wat tot ’n gevorderde stadium 
ontwikkel het, behels die behan-
deling van verskeie simptome 
van kanker, hetsy fisies of emo-
sioneel. Dit is belangrik om te 
weet dat al die persone betrokke – 
van diagnose tot die laaste – ty-
dens palliatiewe sorg die pasiënt 
help vanaf die woede- en ontken-
ningstadium tot aanvaarding van 
die onvermydelike,” sê Leni. 

Sy sê ook dat dit gerusstellend 
is, nie net vir die pasiënt nie, 
maar ook vir die familie. “Dit is 
belangrik om te weet dat daar ie-
mand is om op te leun wat help 
dra aan die las van versorging en 
die verlies van ’n geliefde.” 

 

Palliatiewe sorg kan help om die gehalte van ’n pasiënt se lewe te verbeter 
tydens kankerbehandeling.                                                 Foto’s: ISTOCK

Ondersteuning is baie belangrik na die 
diagnose van kanker. Palliatiewe sorg 
help met die hantering daarvan.


