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Mensen die kanker hebben of ooit hebben  gehad, 
kunnen cognitieve klachten ervaren, zoals over-
gevoeligheid voor prikkels, concentratie- en 
 geheugenproblemen, een trager werk- en denktem-
po of moeite met plannen en organiseren. Dat kan de 
terugkeer naar werk lastig maken. Een boek lezen, 
een film kijken of een feestje bezoeken kan al frustre-
rend zijn. Vermijding en daarmee in een negatieve 
spiraal komen, ligt op de loer. Voor een fitter lijf gaan 
we sporten, en voor een fitter brein?

Het werkgeheugen is de functie van de hersenen waarmee 
we informatie opnemen, korte tijd vasthouden en vertalen 
naar besluiten en acties. Het werkgeheugen regelt ook de 
aandacht en de koppeling van emoties aan herinneringen. 
Gelukkig is het brein elastisch, net als onze spieren en kan 
dus getraind worden. 

Trainingsprogramma
Het Cogmed Werkgeheugen Trainingsprogramma is een 
wetenschappelijk onderbouwde training en wordt vanuit 
Zweden via internet aangeboden. Het is een intensief pro
gramma van 6 tot 8 weken. Er wordt 5 maal per week, onge
veer 45 minuten per dag geoefend met opdrachten waarbij 
de moeilijkheidsgraad zich voortdurend aanpast aan aan de 
prestaties van de gebruiker. Het proces wordt begeleid door 
een gekwalificeerde Cogmed Coach. Wekelijks worden de 
resultaten en moeilijkheden telefonisch besproken.
80% van de mensen die deze training volgden, merkt 
 aanzienlijke vooruitgang in het dagelijks functioneren.

Neem gerust contact op met Soulide voor meer informatie 
of een oriënterend gesprek.

bij concentratie-/ geheugenproblemen

Intensief 
programma 
van 6 tot 8 
weken

Soulide
Cecile Collaris
Zonnebos 10, 5263 EX Vught  |  telefoon 06-10944807
cecile@soulide.nl  |  www.soulide.nl

Reacties van deelnemers

‘De Cogmed werkgeheugentraining is intensief en 
vermoeiend, maar ik zie vooruitgang in het opnemen 
van informatie en soms ben ik verrast door mijn eigen 
kunnen. Ik krijg ook inzicht in mijn grenzen en mijn 
mogelijkheden en hoe ik balans kan vinden tussen 
mild en streng zijn voor mezelf.’

‘De training heeft me geholpen. Ik voel me rustiger en 
heb meer greep op mijn dagelijks leven. Mijn concen
tratie is verbeterd en ook voel ik me helderder.’

Werkgeheugentraining   
   voor een
fitter brein
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Collega’s en leidinggevende verwachten dat je 
weer gauw de oude wordt, en zelf wil je niets liever. 
 Sommigen lukt het te werken tijdens de behandeling 
van kanker. Meestal komt het werk pas weer in zicht 
als de zwaarste behandelingen achter de rug zijn.  
‘Je ziet er goed uit’ zeggen collega’s dan. 

Ze moesten eens weten hoe je je voelt. Vermoeid en 
onzeker over hoe het verder moet. Je zou niets liever willen 
dan weer je oude energie ervaren, maar je lichaam en geest 
zijn ingrijpend en blijvend veranderd. Hoe leg je dat uit? 
Veranderingen in de werksituatie kunnen je extra onzeker 
maken. Wie is die nieuwe collega of manager? Kan ik mijn 
oude functie nog aan? Hoe bouw ik mijn uren op? Gaat het 
nog wel goed met het bedrijf? Wat gebeurt er als ik in de 
WIA beland?

Je hoeft het niet alleen te doen
Een reintegratiecoach kan met je stilstaan bij de impact van 
jouw ziekte en behandeling. Wat is er fysiek, emotioneel en 
psychisch met je gebeurd? Hoe werkt dat door in je relatie 
of gezin? Wat betekent dat voor je werk? Hoe gaat je baas 
hiermee om? Hoe kun je je belastbaarheid verbeteren?  
En wat als werken nog niet lukt of niet meer lukt?  
Wat vraagt de Wet Verbetering Poortwachter van jou? 
 Misschien is het beter om ander passend werk te  
gaan zoeken...

Balans vinden 
De confrontatie met kanker roept vragen op als ‘Wie ben 
ik nu?’ en ‘Wat kan ik nog?’. Het vinden van een balans in 
belasting en belastbaarheid, in willen en kunnen; dat is waar 
het om gaat.
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Aanbod 

-  Winterworkshop: ‘Innerlijke rust, een goed begin’
-  Training 2016: ‘Werken vanuit natuurlijke kracht  

en innerlijke rust’

Cecile Collaris van 
 Soulide: 

‘Mensen met kanker leven langer als ze werken’:  
een prikkelende uitspraak van prof. dr. H.M. Pinedo 
(hoogleraar Geneeskundige Oncologie) die me herin
nert aan mijn eigen proces. Werken kan inderdaad 
goed doen, mits er balans is in willen en kunnen. Door 
onzekerheid en angst kwam ik tijdens mijn periode 
van kanker in mijn overlevingsmodus terecht. Voor mij 
betekende dat nóg harder werken dan ik daarvoor al 
deed, met een mislukte reintegratie en een burnout 
als gevolg. Ik was overmoedig en dat hielp niet. Iemand 
anders trekt zich misschien meer terug dan nodig is. 
Iedereen heeft een eigen overlevingsstrategie die bij 
kanker volop in werking treedt. Of werken tijdens de 
behandeling mogelijk en verstandig is, hangt af van 
persoonlijke omstandigheden en werksetting.  
De balans in willen en kunnen is cruciaal.’

Een re-integratiecoach kan je adviseren

Weer werken 
  als je kanker hebt

Vind  balans  
in belasting 
en belast
baarheid

Neem gerust contact op voor een  
gratis oriënterend gesprek.


