
Ban inhoudsloos gebruik van het K-woord. 

In november van dit jaar hield de KNVB in de voetbalstadions de actie “Sta op tegen kanker”. 

De actie was gericht tegen het inhoudsloos gebruik van het woord kanker. Vrijwel iedereen 

heeft dierbaren aan deze vreselijke ziekte verloren. Het inhoudsloos gebruik van dit woord 

raakt velen dan ook diep in het hart.  

  

Het verhaal Annet Schuurman 

De actie is opgestart door Annet Schuurman uit Nijkerkerveen. In haar omgeving is zij 

dierbaren aan de ziekte verloren. En acht jaar terug werd zij zelf geconfronteerd met de 

ziekte. “Je weet hoeveel pijn dat woord doet als je gezien hebt hoe iemand heeft geleden en 

gestreden? Je hebt verschrikkelijk veel pijn en verdriet als het je overkomt. Het ergste is nog 

dat je een onzekerheid meeneemt voor de rest van je leven. Jarenlange nasleep en dan 

vooral de angst voor de controles, hopen dat het maar goed is. Je krijgt nooit het 

vertrouwen in je eigen lichaam meer terug. Met een angst en onzekerheid verder leven. Ik 

wil hen die dit woord “zomaar” gebruiken eens adviseren om een bezoek te brengen op een 

oncologische afdeling in het ziekenhuis. Gaan de ogen open? Of moet er eerst een dierbare 

van jezelf mee geconfronteerd worden? Hou ermee op alsjeblieft. Denk aan de mensen om 

je heen die je enorm kwetst met "het woord" zomaar te gebruiken. Wij weten nu nog hoe 

het voelt, die pijn gaat nooit meer weg”. 

  

Het verhaal  van Richelle Laurijsen 

Richelle Laurijsen wordt op 11 december 1992 geboren in Harderwijk. Op 21 november 

2009, op 16-jarige leeftijd overlijdt zij aan de gevolgen van kanker. 

  

Moet je je indenken dat jíj het krijgt. Je wordt kaal en kotsmisselijk van de medicijnen. 

Hondsmoe. Je mist een arm of een been omdat de kanker dat heeft opgevreten. En straks 

missen we jóú. Voor Richelle en haar ouders is het werkelijkheid. Zij ging dood aan kanker. Er 

was niets meer aan te doen. En nóg zijn er mensen die het woord ‘kanker’ heel anders 

gebruiken. In bijna elk zinnetje dat ze zeggen. Of als scheldwoord. Richelle ergerde zich er 

heel erg aan. En zij niet alleen. Dus: STOP ermee. Nu. Kanker verziekt je taal!  

  

Richelle heeft altijd een hekel gehad aan het schelden met het woord ‘kanker’. Vooral toen 

ze zelf ziek werd, viel het haar op hoe vaak mensen het doen en hoe kwetsend dat kan zijn. 

Niet alleen voor iemand die kanker heeft, maar ook voor iedereen die familie, een vriend of 

een kennis heeft met kanker. Of iemand die aan kanker is doodgegaan.  


