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Een van de plekken waar een etnografische studie plaatsvindt, is een wandelgroep voor vrouwen, 

veelal met een niet-Nederlands etnische achtergrond, die borstkanker hebben (gehad). Een van de 

onderzoekers wandelt maandelijks met deze groep mee en heeft daarnaast ook verschillende 

gesprekken met de deelneemsters gevoerd.  

 

De initiatiefneemster van deze groep heeft zelf borstkanker gehad en merkte dat zij tijdens haar 

herstel erg veel had aan het wandelen met lotgenoten. Door het in beweging zijn in de natuur kreeg 

ze weer nieuwe energie. Ook was het voor haar een hele prettige manier om over haar gevoelens te 

praten met lotgenoten. Ze hoopt dit bij de vrouwen waar ze nu mee wandelt ook te realiseren. Ze 

vertelt daarover: 

 

‘Door het letterlijk in beweging zijn, komt er ook figuurlijk wat in beweging. (…) Want 

iedereen is natuurlijk ontzettend bang. Maar wat doe je met angst? Dat vertaalt zich ook 

in je lichaam. Dus uiteindelijk is het gewoon goed als je die angst woorden geeft, als je 

het benoemt. Dat is eigenlijk een manier van verwerken. En dat doen we met het 

wandelen ook, we huilen soms ook met elkaar.’  

 

De groepssamenstelling en -grootte van varieert iedere maand, net als de route en te lopen afstand. 

De route wordt elke keer aangepast aan de wensen van de deelnemers, maar gaat zo veel mogelijk 

door natuurlijke omgevingen en loopt idealiter ook langs een aantal punten waar het mogelijk is om 

op de bus of tram stappen, zodat bij vermoeidheid de wandeling eventueel ook eerder gestaakt kan 

worden. Op deze manier is het voor bijna iedereen mogelijk mee te wandelen.  
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De meeste vrouwen die meelopen kennen elkaar goed, omdat ze ook vrijwilligster zijn bij de stichting 

die de wandelingen organiseert. Deze stichting verzorgt onder andere voorlichting over borstkanker 

in verschillende talen en spreekuren voor mensen met borstkanker en hun naasten. Tijdens het 

wandelen gaan veel gesprekken over het vrijwilligerswerk dat ze doen, maar wisselen de vrouwen 

ook ervaringen uit over hun eigen leven met borstkanker, hun familie, hun werk en het land van 

herkomst. Fijne momenten, zoals een geslaagde behandeling, het vinden van werk, het slagen voor 

een examen en  leuke anekdotes over kinderen,  worden met elkaar gedeeld. Ook wordt er tijdens de 

wandeling veel aandacht besteed aan de omgeving. De vrouwen genieten zichtbaar van de mooie 

natuur en wijzen elkaar op bijzondere bloemen en planten onderweg. Deze wat meer ontspannende 

momenten en gesprekken worden echter afgewisseld met het bespreken van ‘zwaardere’  

onderwerpen zoals bijvoorbeeld het ontdekken van een kwaadaardig plekje, taboes op het hebben 

van (borst)kanker binnen de eigen kring waardoor soms gezinnen uit elkaar vallen en de kans op 

kinderloosheid vanwege de hormonen die als nabehandeling geslikt moeten worden. Doordat ook dit 

soort ervaringen herkenbaar zijn bij sommige andere vrouwen, wordt er in de groep vrij makkelijk 

over gepraat. Een vrouw legt uit hoe er in haar land van herkomst tegen kanker wordt aangekeken: 

 

‘Omdat iedereen daar denkt dat ik misschien een ander mens ben geworden. Heel zwak 

of heel dun, mager en ja, ik weet het niet. Omdat als ik daar zou leven en ziek zou zijn, 

dan zou ik niet gaan wandelen, niet naar buiten gaan. Je gaat daar alleen op je bed 

liggen en trekt een dekbed over je heen. Ja, dat is wat je doet. Lekker warm. Er is daar 

ook veel angst voor ziek zijn. Sommige mensen die naar de dokter gaan willen niet dat hij 

aan hen vertelt als er een negatieve uitslag is. Ze willen niet weten dat ze ziek zijn en 

komen dan ook niet terug voor een behandeling’. 

 

Daarnaast spreken de vrouwen met elkaar over zorgverleners en geven ze adviezen over 

bijvoorbeeld welke arts te raadplegen en het belang van een second opinion. Ook worden ervaringen 

gedeeld over hoe in het dagelijkse leven om te gaan met bijvoorbeeld pijn of vermoeidheid, zaken 

die soms ook een belemmering vormen bij het bewegen/wandelen, zoals een deelneemster vertelt: 

 

‘Als ik de hele dag actief ben geweest en als ik dan terug ben gekomen, dan och, dan lig  

ik op bed of op de bank. Dan ga ik drie uurtjes liggen, zonder iets te doen. Mijn schoenen 

kan ik niet uit doen, mijn kleren blijven hetzelfde als ik buiten had. Dan liggen, liggen, 

liggen, liggen. En dan na een paar uurtjes gaat het weer, dan ga ik alles uit doen, mijn 

schoenen uit doen (...), ik wil wel naar buiten gaan, ik wil meer energie krijgen. Ik wil niet 
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alleen thuis blijven zitten, ik wil heel actief zijn, maar daar moet ik wel wat voor 

inleveren.’ 

 

Met name de initiatiefneemster van de groep probeert de vrouwen te adviseren hoe om te gaan met 

bijvoorbeeld deze vermoeidheid of pijn. Ook wijst ze hen in meer algemene zin op hun rechten 

(bijvoorbeeld het inschakelen van de tolkentelefoon als zij een gesprek hebben met een 

behandelaar) en probeert hen te ‘empoweren’ in het interpersoonlijke zelfmanagement gerelateerd 

aan hun ziekte. De vrouwen lijken in deze groep erg veel van elkaar te leren en zich zeer prettig en 

vertrouwd te voelen. Ze zijn met name de initiatiefneemster van de stichting hiervoor zeer dankbaar.   

 

Deze wandelgroep zal ook de komende maanden nog gevolgd worden in onze studie en we hopen 

hiermee nader inzicht te verwerven in de sociale constructie van meningen en ervaringen van 

(migranten) vrouwen met borstkanker en welke rol bewegen en sport daarin heeft.  

 

    

 

  


