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 Behoefteonderzoek inloophuizen 

Management summary 
 
Om het bereik van mensen die geconfronteerd worden met kanker via 
inloophuizen te vergroten en de psychosociale ondersteuning te verbeteren is 
inzicht nodig in de wensen en behoeften van de doelgroep. Daarvoor zijn 
interviews gehouden en is een vragenlijstonderzoek onder 249 (ex-) 
kankerpatiënten en 150 naasten uitgevoerd. Alle deelnemers aan het onderzoek 
zijn in de afgelopen vijf jaar geconfronteerd geweest met de diagnose kanker en 
hebben niet eerder een inloophuis bezocht. 
 
Uit het onderzoek blijkt dat bij twee derde van de doelgroep een behoefte bestaat 
om een inloophuis te bezoeken. Acht procent zegt zeker en 55% misschien in de 
nabije toekomst gebruik te willen maken van een inloophuis. Dit vormt een 
interessante partij voor inloophuizen. Maar hoe bereik je deze doelgroep en 
wanneer is het omslagpunt van misschien behoefte naar zeker behoefte? Hoe 
kun je hier goed op inspelen als inloophuis? Dit onderzoek, dat is uitgevoerd in 
opdracht van IPSO, biedt vele concrete aanknopingspunten waar inloophuizen 
en medici mee aan de slag kunnen.  
 
Bekend maakt bemind 
Het bereik van inloophuizen kan worden vergroot door te investeren in 
naamsbekendheid en imagoverbetering van inloophuizen. Het is niet alleen 
belangrijk dat mensen weten dat er inloophuizen bestaan, maar ook welke 
activiteiten en ondersteuning er door een inloophuis geboden kunnen worden. Uit 
het onderzoek komt namelijk naar voren dat meer dan drie kwart van de mensen 
geconfronteerd met kanker niet weet welke activiteiten en ondersteuning er in 
een inloophuis worden aangeboden. Verder blijkt dat wanneer mensen beter 
bekend zijn met inloophuizen ze een veel realistischer beeld van inloophuizen 
hebben, hun oordeel over de sfeer en de bezoekers positiever is en ze vaker van 
plan zijn om een inloophuis te bezoeken. Bekend maakt dus bemind. Meer 
bekendheid over de activiteiten en ondersteuning die door inloophuizen geboden 
kunnen worden, is dus noodzakelijk om de interesse bij de doelgroep verder te 
vergroten. De eerder gekozen koers van IPSO om de bekendheid te vergroten 
via het medische circuit, een brochure en internet / sociale media spreekt de 
doelgroep aan.  
 
Zet verwachte voordelen in bij bekendmaking 
De belangrijkste voordelen van een inloophuis die respondenten noemen, zijn: 
dat men zijn verhaal kwijt kan, ervaringen kunnen delen met lotgenoten, er 
minder alleen voor staan, leren omgaan met alles wat je overkomt en dat 
mensen begrip kunnen krijgen van gelijkgestemden. Voor de duidelijkheid: het 
gaat hier niet om de ervaringen, maar om de verwachtingen bij het eventueel 
bezoeken van een inloophuis. Deze genoemde voordelen kunnen IPSO sterken 
in de meerwaarde waar inloophuizen voor staan. 
 
Persoonlijke redenen doorslaggevend 
Redenen om geen gebruik te (gaan) maken van een inloophuis liggen 
voornamelijk in de persoonlijke sfeer. Respondenten geven bijvoorbeeld aan dat 
ze geen behoefte hebben, omdat ze een groot sociaal netwerk hebben, een 
inloophuis niet nodig hebben en / of zich geen patiënt willen voelen. Andere 
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redenen die veel genoemd worden, zijn dat ze er (nog) niet aan toe zijn, het 
lastig vinden een eerste stap te zetten of niet van groepsactiviteiten houden. Op 
deze drie aspecten kan een inloophuis inspelen door betere bekendmaking van 
een inloophuis en het creëren van een drempelverlagend aanbod. Zo kan 
mogelijk de angst voor het onbekende weggenomen worden. Ondanks dat 
praktische redenen veel minder van invloed zijn op het niet bezoeken van een 
inloophuis komt uit het onderzoek naar voren dat de afstand tot een inloophuis 
niet te groot moet zijn. Een goede landelijke dekking lijkt essentieel.  
 
Bekendmaking psychosociale ondersteuning via medici kan beter 
Uit het onderzoek blijkt ook dat psychosociale ondersteuning maar mondjesmaat 
wordt aangeboden via het medische circuit. Wat opvalt, is dat de behandelaar 
slechts met een kwart van de (ex-)kankerpatiënten en met net iets meer dan tien 
procent van de naasten gesproken heeft over psychosociale ondersteuning. De 
zorg loopt ondanks de investering van de afgelopen jaren van IPSO en andere 
partijen in de sector nog duidelijk achter op dit terrein. Ook het aantal 
respondenten dat een vorm van psychosociale ondersteuning heeft ontvangen, is 
relatief klein. Dit terwijl er bij een deel wel behoefte bestaat aan ondersteuning. 
Uit het onderzoek blijkt verder dat naasten ook graag geïnformeerd worden over 
de mogelijkheden van psychosociale ondersteuning en het inloophuis. Het wordt 
aangeraden om te blijven investeren in de bekendmaking van psychosociale 
ondersteuning via het medische circuit.  
 
Een gevarieerd aanbod creëert aanloop 
Naast de bekendheid van het inloophuis zijn ook het aanbod en de communicatie 
over het aanbod belangrijke aandachtspunten. Ondanks dat mensen aangeven 
informatie vaak ook via internet kunnen vinden, lijken veel respondenten 
geïnteresseerd informatie en kennisactiviteiten via een inloophuis te ontvangen. 
Ook een gesprek over wat men is overkomen en lotgenotencontact mogen bij 
een groot deel op enthousiasme rekenen. Verder is men wat minder eenduidig 
over sportieve, ontspannings- en creatieve activiteiten. Een gevarieerd aanbod 
lijkt essentieel voor een groter bereik. Verder heeft een groot deel van de 
respondenten ook interesse in individuele activiteiten. Dit zou verder uitgebreid 
kunnen worden aan het huidige aanbod.  
 
Inzet IPSO blijft belangrijk 
De inzet die IPSO de afgelopen jaren rond de bekendmaking van inloophuizen 
heeft gepleegd is van essentiële waarde gebleken en blijft in de toekomst 
belangrijk. Zeker gezien het aantal kankerpatiënten dat de komende jaren 
aanzienlijk zal toenemen. Door de activiteiten voort te zetten kan er toegewerkt 
worden naar een situatie waarin mensen die geconfronteerd worden met kanker 
standaard psychosociale ondersteuning aangeboden krijgen en dat deze 
ondersteuning beter aansluit op hun behoeftes. 
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Hoofdstuk 1 
 
Inleiding 
 
Welke behoeftes leven er bij mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten 
ten aanzien van inloophuizen? Om deze vraag te beantwoorden heeft ResCon in 
opdracht van IPSO een onderzoek uitgevoerd. 
 
Het aantal kankerpatiënten zal de komende jaren aanzienlijk toenemen. Naast 
een toenemende incidentie van kanker neemt ook het aantal mensen dat leeft 
met kanker en de gevolgen ervan, toe1. Naast de medische zorg die de komende 
jaren voor een uitdaging komt te staan, zal er ook een toenemende vraag zijn 
naar psychosociale ondersteuning. Een plek waar psychosociale ondersteuning 
kan worden geboden, is een inloophuis.  
 
Inloophuizen zijn voorzieningen waar mensen die kanker hebben (gehad), 
naasten en nabestaanden laagdrempelig terecht kunnen voor lotgenotencontact, 
informatie en diverse activiteiten. Inloophuizen nemen in de keten van 
psychosociale zorg en begeleiding vanwege hun laagdrempeligheid en brede 
aanbod voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden een belangrijke 
plaats in. Er zijn momenteel meer dan 60 inloophuizen verspreid door het land.  
 
Uit een inventarisatie onder inloophuizen die in 2012 is uitgevoerd2 blijkt dat 
inloophuizen onder andere inzicht willen krijgen in de behoefte van de 
(potentiële) bezoekers / gasten. Zij vragen zich af wat de kenmerken, drijfveren 
en behoeften zijn bij mensen uit de doelgroep van het inloophuis die op dit 
moment (nog) geen gebruik maken van een inloophuis. Dit inzicht kan ingezet 
worden om doelgroepen beter te bereiken en bedienen en om het imago en de 
naamsbekendheid van de inloophuizen te verbeteren. 
 
Om inzicht te krijgen in de behoefte van potentiële gebruikers is onderzoek 
uitgevoerd. Hiervoor zijn interviews gehouden en vragenlijsten afgenomen met 
mensen die kanker hebben (gehad), naasten en nabestaanden die (nog) geen 
gebruik hebben gemaakt van een inloophuis. De resultaten van dit onderzoek 
worden beschreven in dit rapport. 
 
 
1.1 Opbouw rapportage 
 
In hoofdstuk 2 worden de onderzoeksvragen en de gehanteerde methoden van 
het onderzoek uiteengezet. In de daarop volgende hoofdstukken worden de 
resultaten van het vragenlijstonderzoek (hoofdstuk 3 en 4) beschreven. Het 
rapport in hoofdstuk 5 afgesloten met een discussie en conclusie. 

                                                
1
 Signaleringscommissie Kanker van KWF. Kanker in Nederland. Trends, prognoses en implicaties 

voor zorgvraag. KWF Kankerbestrijding, Amsterdam, 2004. 
2
 Inventarisatie inloophuizen, stand van zaken anno 2012. ResCon i.o.v. KWF Kankerbestrijding, 

oktober 2012. 
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Hoofdstuk 2 
 
Onderzoeksvragen en methode 
 
 
2.1 Doel onderzoek 
 
Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de behoeften van mensen 
die kanker hebben (gehad) en hun naasten en nabestaanden die (nog) geen 
gebruik maken van een inloophuis.  
 
 
2.2 Onderzoeksvragen 
 
Met het onderzoek zal een antwoord gegeven worden op de volgende 
onderzoeksvragen:  
 
1. In hoeverre maakt de doelgroep gebruik van psychosociale begeleiding?  

- Wat is de behoefte aan psychosociale ondersteuning? 
2. In hoeverre is de doelgroep3 bekend met inloophuizen? 

- In hoeverre zijn ze bekend met het aanbod? 
- Op welke wijze zijn ze hiermee bekend geraakt? 
- Op welke wijze willen ze bekend gemaakt worden? 

3. Wat is de behoefte van de doelgroep aan een inloophuis? 
- In hoeverre is men van plan gebruik te (gaan) maken van een inloophuis? 
- Welke aanbod aan activiteiten acht de doelgroep geschikt? 
- Wat kan de doelgroep motiveren gebruik te maken van een inloophuis?  

4. Wat is de houding ten opzichte van inloophuizen en het bezoek daaraan? 
- Welke vooroordelen leven er ten aanzien van inloophuizen? 

5. Wat zijn de redenen om geen gebruik te maken van activiteiten en 
begeleiding door inloophuizen? 
- In hoeverre spelen sociale normen omtrent inloophuizen een rol? 
- Welke praktische redenen spelen een rol (bereikbaarheid inloophuis, 
 reismogelijkheden, ziektekosten, medische kenmerken, etc.)? 
- Welke andere factoren spelen een rol?  

6. In hoeverre verschillen de antwoorden op de bovengenoemde vragen voor 
verschillende doelgroepen (mensen die kanker hebben (gehad), hun naasten 
en nabestaanden) wat betreft vorm van kanker, stadium van de ziekte, 
leeftijd, geslacht en opleiding.  

 
 
 

                                                
3
 Voor de leesbaarheid wordt in de rapportage verder gesproken over ‘de doelgroep’, waarmee 

mensen die kanker hebben (gehad), naasten en nabestaanden wordt bedoeld.  
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2.3 Methode  
 
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is een online vragenlijst uitgezet 
onder een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking. Ter 
voorbereiding op de vragenlijstontwikkeling zijn interviews afgenomen met 
mensen die (nog) geen gebruik hebben gemaakt van een inloophuis.  
 
2.3.1 Interviews met de doelgroep 
 
Om verdiepende informatie te verzamelen en een goede basis te leggen voor de 
vragenlijst zijn acht face-to-face interviews gehouden met mensen uit de 
doelgroep. Bij de selectie van de respondenten is rekening gehouden met 
persoonlijke kenmerken, vorm van kanker, relatie tot naasten (partner, kind of 
ouder) en de fasen van het ziekteproces. Ook zijn zowel mensen die kanker 
hebben (gehad) als naasten en nabestaanden geïnterviewd.  
 
De interviews hebben plaatsgevonden aan de hand van een topiclijst die wordt 
getoond in bijlage 1. De interviews duurden gemiddeld 45 minuten. Van alle 
interviews zijn audio-opnamen gemaakt. Per gesprek is er een samenvattend 
gespreksverslag geschreven. De gespreksverslagen zijn vervolgens op basis van 
de onderzoeksvragen geanalyseerd. In bijlage 2 wordt de respons en de 
resultaten van de interviews gepresenteerd.  
 
2.3.2 Vragenlijstonderzoek onder de doelgroep 
 
De vragenlijst die wordt getoond in bijlage 2, is online afgenomen in een 
representatief onderzoekspanel. Er is gestreefd naar een respons van 250 
mensen die kanker hebben (gehad) en 150 naasten en nabestaanden.  
 
Ontwikkeling vragenlijsten  
Voor de ontwikkeling van de vragenlijst is gebruik gemaakt van de resultaten van 
de interviews. Ook is er gebruik gemaakt van het ASE model4,5 (zie box 1) en zijn 
de vragen afgestemd met het evaluatieonderzoek dat momenteel wordt 
uitgevoerd door de Hogeschool Rotterdam onder bezoekers van inloophuizen6. 
De vragenlijst bestaat voornamelijk uit gesloten vragen.  
 

                                                
4
 Het ASE model stelt dat gedrag verklaard wordt vanuit de intentie om dat gedrag te vertonen en 

dat de intentie op haar beurt wordt verklaard vanuit drie hoofddeterminanten: attitude, sociale 
invloed en eigen effectiviteit.  
5
 Brug, L., van Assema, P., Lechner, L et al. (2007). Gezondheidsvoorlichting en gedragsveran-

dering: een planmatige aanpak. Assen: Van Gorcum. 
6
 Evaluatie van het bezoeken van inloophuizen door mensen met kanker en hun naasten. Aanvraag 

in het kader van het KWF speerpunt Psychosociale zorg. Uitgevoerd door de Hogeschool 
Rotterdam, Kenniscentrum Zorginnovatie, Rotterdam. 
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Box 1 Concepten uit ASE model uitgewerkt voor dit behoefte onderzoek7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vragenlijst bestaat uit de volgende onderdelen:  
 
- achtergrondkenmerken; geslacht, leeftijd, land van herkomst, opleiding, 

werksituatie en thuissituatie;  
- medische kenmerken (aard van de aandoening, duur daarvan, soort 

behandeling, stadium van (uit)behandeling en prognose) en comorbiditeit  
- welbevinden te meten met onderdelen van de EORTC vragenlijst8,9,10 

algemeen ervaren gezondheid, emotioneel welbevinden en klachten;  
- gebruik en behoefte aan andere vormen van psychosociale begeleiding; 
- bekendheid inloophuizen en het aanbod van activiteiten en begeleiding door 

inloophuizen; 
- behoefte / interesse aanbod inloophuizen; 
- de voor- en nadelen die de doelgroep ziet in het bezoeken van een 

inloophuis (attitude); 
- hoe kijkt men aan tegen inloophuizen en de begeleiding en activiteiten die 

daar geboden worden (attitude);  
- sociale norm die men waarneemt om wel of niet naar een inloophuis te gaan 

(sociale norm); 
- redenen om geen gebruik te maken van activiteiten en begeleiding door 

inloophuizen (persoonlijke/ lichamelijke/ praktische redenen, andere 
bezoekers of gasten, kenmerken en aanbod inloophuis); 

- wat zijn belemmerende en bevorderende factoren in het gebruik maken van 
de begeleiding en activiteiten van inloophuizen. 

- in hoeverre is men in staat om gebruik te maken van de inloophuizen (eigen 
effectiviteit);  

                                                
7
 Daeter, L.  Visser  A.P (2012). Determinants of seeking psychosocial care in Dutch men with 

prostate cancer. Report. Rotterdam University for Applied Sciences, Research Centre Innovation in 
Care Rotterdam. 
8
 EORTC; European Organization for Research and Treatment of Cancer. 

9
 Van Leeuwen, N., et al. (2009). Evaluatie psychosociale begeleiding Adamas Inloophuis 2007-

2008. Adamas Inloophuis, Nieuw-Vennep. 
10

 Aaronson, N.K., et al. (1993). The European Organization for research and Treatment of Cancer 
QLQ-C30: A qualitative-of-life instrument for use in international clinical trials in oncology. J Nation 
Cancer Inst. 85: 365-76. 

De volgende concepten uit het ASE model zijn opgenomen in de vragenlijst: 
 
- attitude: afweging van de voor- en nadelen die de doelgroep ziet in het bezoeken 

van een inloophuis; 
- sociale norm die men waarneemt om wel of niet naar een inloophuis te gaan; 
- eigen effectiviteit: in hoeverre men in staat is om te gaan. Gedacht kan worden aan 

de bereikbaarheid van het inloophuis, reismogelijkheden, ziektekosten, medische 
kenmerken, etc. 

 
Attitude, sociale norm en eigen effectiviteit zijn de belangrijkste voorspellers van de 
intentie tot het gedrag om al of niet een inloophuis te bezoeken. Dit model is in het 
verleden succesvol toegepast

7
. 
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Dataverzameling 
De vragenlijst is landelijk uitgezet onder een digitaal onderzoekspanel van No 
Ties11. No Ties heeft een random steekproef getrokken uit haar databestand. 
Panelleden waren niet op de hoogte van het onderzoek en waar het over ging. 
Ze kregen twee selectievragen voorgelegd om te bepalen of zij tot de doelgroep 
van het onderzoek behoorden. De eerste vraag was: ‘Bent u de afgelopen vijf 
jaar zelf of in uw directe omgeving geconfronteerd met de ziekte kanker?’ Alleen 
wanneer de respondent zelf kanker heeft (gehad) en/of wanneer zijn/haar 
partner, kind, (schoon-)vader/moeder en/of (schoon-)broer/zus kanker heeft 
(gehad) werd de tweede vraag gesteld. De tweede vraag was ‘Heeft u in de 
afgelopen 5 jaar een inloophuis bezocht?’ Wanneer de respondent deze vraag 
met ‘nee’ beantwoordde, werd hij / zij doorgeleid naar de rest van de vragenlijst. 
Er is doorgegaan met het benaderen van panelleden totdat het gewenste aantal 
per onderzoeksgroep (250 mensen die kanker hebben (gehad) en 150 naasten 
en nabestaanden) bereikt was.  
 
 
2.4 Data-analyse 
 
De vragenlijsten zijn geanalyseerd met het statistische programma SPSS (SPSS 
21). De resultaten zijn voornamelijk gepresenteerd aan de hand van rechte 
tellingen. Bij enkele vragen zijn verschillen tussen doelgroep, vorm van kanker, 
stadium van de ziekte en persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht en opleiding) 
geanalyseerd door middel van t-toetsen, one-way ANOVA en Chi-kwadraat 
toetsen.  
 
Wanneer het relevant is, zijn er subgroepanalyses uitgevoerd. Hierbij zijn de 
volgende groepen bestudeerd:  
- (ex-)kankerpatiënten: recente diagnose/stadium onbekend t.o.v. genezen 

verklaard/goede kans op genezing; 
- naasten: genezen verklaard/goede kans op genezing t.o.v. overleden/geen 

levensverlengende behandeling; 
- man t.o.v. vrouw; 
- jonger dan 55 jaar t.o.v. 55+; 
- laag t.o.v. midden/hoog opgeleid. 
 

                                                
11

 No Ties is gespecialiseerd in online gegevensverzameling en heeft vele jaren ervaring op het 
gebied van online vragenlijstonderzoek. No Ties heeft de beschikking over een zeer uitgebreid 
digitaal panel van meer dan 50.000 personen. De panelleden zijn geworven op zeer verschillende 
sites. De spreiding van de werving is dusdanig opgezet dat het panel 'van nature' al een 
representatief karakter heeft. 
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Hoofdstuk 3 
 

Respons en achtergrondkenmerken 
 
In dit hoofdstuk wordt de respons en de achtergrondkenmerken van de 
respondenten van het vragenlijstonderzoek gepresenteerd. In bijlage 3 worden 
de rechte tellingen gepresenteerd van alle vragen die aan de respondenten zijn 
gesteld. 
 
 
3.1 Respons 
 
Respons  
In totaal zijn 5.753 panelleden gestart met het invullen van de online vragenlijst. 
De eerste selectievraag was: ‘Bent u in de afgelopen vijf jaar zelf of in uw directe 
omgeving geconfronteerd met de ziekte kanker?’. In totaal hebben 428 
panelleden hier positief op geantwoord. Deze panelleden konden de tweede 
selectievraag invullen namelijk: ‘Heeft u in de afgelopen 5 jaar een inloophuis12 
bezocht?’. In totaal hadden 29 panelleden in de afgelopen vijf jaar wel eens een 
inloophuis hadden bezocht. Dit brengt het totale aantal respondenten op 399.  
 
In tabel 3.1 wordt de respons op de vragenlijsten weergegeven. 
 
 
Tabel 3.1 Respons vragenlijst 
 

 N % 

   
Zelf kanker (gehad) 249 62.4 
Naasten onderverdeling

 1
   

  partner 11 7.3 
  kind  3 2.0 
  (schoon-)vader / moeder  53 35.3 
  broer / zwager / (schoon-)zus  26 17.3 
  één van mijn beste vrienden 57 38.1 
   

N 399  

1. Naasten die meerdere naasten hebben die kanker hebben gehad worden ingedeeld in de groep die als 
eerste beschreven wordt in de tabel. Dus wanneer iemand en een partner heeft (gehad) met kanker en een 
broer is deze ingedeeld in de groep ‘partner’. 

 
 
Van de 399 respondenten hebben er 249 zelf kanker (gehad) en 150 
respondenten hebben één of meerdere naaste(n) die kanker hebben (gehad). 
Van de respondenten die zelf kanker hebben (gehad), hebben er 85 (34.1%) ook 
een naaste die kanker heeft (gehad). In het onderzoek worden (ex-
)kankerpatiënten die ook naasten zijn, behandeld als (ex-)kankerpatiënten. Van 
de respondenten die een naaste hebben die kanker heeft (gehad), hebben er 19 

                                                
12

 Inloophuizen bieden mensen met kanker en mensen in hun directe omgeving een luisterend oor 
of psychosociale ondersteuning bij de verwerking van wat hun is overkomen. Er zijn momenteel 60 
inloophuizen in Nederland.  
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(12.7%) meerdere naasten die kanker hebben gehad. De meest genoemde 
naasten zijn (schoon-)ouders (35.3%) of vrienden (38.1%). Slechts 11 naasten 
zijn partner (7.3%) en 3 naasten zijn ouder (2.0%) van een (ex-)kankerpatiënt.  
In tabel 3.2 worden de regio´s waar respondenten wonen gepresenteerd.  
 
 
Tabel 3.2 Regio waar respondenten van het onderzoek wonen 
 

 totaal 
 

% 

zelf kanker 
(gehad)  

% 

naasten 
 

% 

    

Amsterdam 11.5 6.8 19.3 
Rotterdam 11.5 8.8 16.0 
Den Haag 6.8 4.0 11.3 
Rest West Nederland 25.1 30.1 16.7 
Noord Nederland 8.3 7.2 10.0 
Oost Nederland 19.0 23.3 12.0 
Zuid Nederland 17.8 19.7 14.7 
    

N 399 249 150 

 
 
Een derde van de respondenten woont in Amsterdam, Rotterdam of Den Haag. 
In totaal woont meer dan de helft van de respondenten in het westen van 
Nederland (54.9%). Wat opvalt in de tabel is dat er in de grote steden in 
verhouding minder (ex-)kankerpatiënten hebben gereageerd dan naasten, terwijl 
dit bijvoorbeeld in de rest van West Nederland en Oost en Zuid Nederland 
precies andersom is. 
 
 
3.2 Achtergrondkenmerken 
 
In tabel 3.3 en 3.4 worden de achtergrondkenmerken van de (ex-) 
kankerpatiënten en hun naasten beschreven.  
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Tabel 3.3 Achtergrondkenmerken 
 

 totaal 
 

% 

zelf kanker 
(gehad)  

% 

naasten 
 

% 

    
Geslacht man 51.4 50.6 52.7 
    
Leeftijd  18-24 jaar 6.3 4.0 10.0 
  25-34 12.5 10.0 16.7 
  35-44 15.3 12.0 20.7 
  44-54 26.6 24.1 30.7 
  55-64 14.5 18.9 7.3 
  65 +  24.8 30.9 14.7 
    
Opleiding 

1
 laag 27.1 27.7 26.0 

  middel 39.6 44.6 31.3 
  hoog 33.3 27.7 42.7 
    
Zelf in Nederland geboren  95.0 93.2 98.0 
Zelf en beide ouders in Nederland geboren 89.0 87.6 91.3 
    

N 399 249 150 

1. Laag is geen onderwijs/basisonderwijs, LBO/VBO/VMBO en MAVO/eerste 3 jaar HAVO/VWO; 2. MBO en 
HAVO/VWO; 3. HBO/WO en WO-doctoraal. 

 
 
Uit tabel 3.3 is af te lezen dat de helft van de respondenten man is. Bijna de helft 
van de respondenten die zelf kanker heeft (gehad) is ouder dan 55 en bijna de 
helft van de naasten is tussen de 35 en 54 jaar. Een kwart van de respondenten 
is laag opgeleid. De (ex-)patiënten die de vragenlijst hebben ingevuld, zijn vaker 
middelbaar opgeleid en de naasten zijn vaker hoger opgeleid.  
 
 
Tabel 3.4 Achtergrondkenmerken (werk- en thuissituatie) 
 

 totaal 
 

% 

zelf kanker 
(gehad)  

% 

naasten 
 

% 

    
Werksituatie

1
    

  werkt (fulltime / parttime)  48.4 41.0 60.6 
  vrijwilligerswerk / huishouden / studeren 28.1 19.3 26.0 
  werkeloos 5.8 4.8 7.3 
  afgekeurd / ziek gemeld  14.6 17.2 10.0 
  (pre)pensioen 26.3 32.9 15.3 

    

Thuissituatie    
  alleenstaand zonder thuiswonende kinderen 25.3 22.9 29.3 
  alleenstaand met thuiswonende kinderen 3.8 4.8 2.0 
  samenwonend

2
 zonder thuiswonende kind(eren) 43.1 47.8 35.3 

  samenwonend
2
 met thuiswonende kind(eren) 24.1 24.7 23.7 

  Anders
3
 3.8 0.8 6.7 

    

N 399 249 150 

1. Respondenten konden meerdere antwoorden aanklikken. 
2. Samenwonend betekent samenwonend of getrouwd. 
3. Bijvoorbeeld thuiswonend, woongroep of studentenhuis. 
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Uit tabel 3.4 blijkt dat naasten vaker werken dan (ex-)kankerpatiënten terwijl 
(ex)kankerpatiënten vaker met (pre)pensioen zijn. Dit komt overeen met de 
leeftijd van de respondenten in beide groepen. De thuissituatie van (ex-) 
kankerpatiënten en naasten is redelijk vergelijkbaar, alleen (ex-)kankerpatiënten 
zijn iets vaker samenwonend zonder kinderen (47.8% versus 35.3%). 
 
In tabel 3.5 worden de medische kenmerken en comorbiditeit van de (ex-) 
kankerpatiënten beschreven. 
 
 
Tabel 3.5 Medische kenmerken en comorbiditeit 
 

 Totaal 
 

% 

zelf kanker 
(gehad)  

% 

naasten 
 

% 

    
Soort kanker

1 
   

  huidkanker 21.3 29.3 8.0 
  borstkanker 20.1 17.7 24.0 
  darmkanker 15.0 9.6 24.0 
  longkanker 9.8 4.8 18.0 
  prostaatkanker 9.0 9.6 8.0 
  lymfklierkanker 8.3 7.6 9.3 
  anders

2 
38.8 36.9 42.0 

    
Jaartal dat diagnose is gesteld    
  2013 26.8 26.1 28.0 
  2012 24.1 22.5 26.7 
  2011 17.5 19.3 14.7 
  2010 14.0 15.7 11.3 
  2009 17.5 16.5 19.3 
    
Huidige medische situatie    
  onbekend 11.8 15.3 6.0 
  genezen verklaard / vrij van kanker 40.1 44.6 32.7 
  goede kans op genezing 25.6 31.3 16.0 
  levensverlengende behandeling 8.8 8.8 8.7 
  levensverlengende behandeling niet mogelijk 1.3 X 3.3 
  overleden 12.5 X 33.3 
    
Onder medische behandeling voor kanker 

3 
   

 geen behandeling 11.7 10.0 16.0 
 alleen onder controle 65.3 67.9 59.0 
 reguliere medische behandeling 22.9 22.1 25.0 
    
Comobiditeit

1
    

  geen 59.1 51.4 72.0 
  hart en vaatziekten 14.5 19.9 7.3 
  diabetes 12.5 12.9 12.0 
  overig

4
 27.1 32.1 18.7 

    

N 399 249 150 

1. Respondenten konden meerdere antwoorden aanklikken. 
2. Onder anders vallen onder andere: eierstokkanker (3%), slokdarmkanker (4%), maagkanker (4%), nierkanker 
(4%), blaaskanker (3%), botkanker (2%), baarmoeder(hals)kanker (7%), alvleesklierkanker (3%).  
3. Vraag is niet gesteld aan naasten waarvan de partner is overleden. 
4. Onder overig valt onder andere: COPD (6.3%), astma (7.3%), reuma (7.8%), nierziekten (2.5%). 
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Aan de respondenten is gevraagd met welke soort kanker ze te maken hebben 
(gehad). In tabel 3.5 valt af te lezen dat meer dan de helft van de respondenten 
te maken heeft (gehad) met huid-, borst- of darmkanker. Wat opvalt is dat (ex-) 
kankerpatiënten vaker dan naasten aangeven dat ze te maken hebben (gehad) 
met huidkanker (respectievelijk 29.3% versus 8.0%), terwijl naasten juist meer te 
maken hebben gehad met darm- en longkanker. 
 
Behandeling 
De diagnose is bij meer dan de helft van de (ex-)kankerpatiënten in 2012 en 
2013 gesteld. Wanneer gevraagd wordt naar de ziektestatus, geeft drie kwart 
aan dat de (ex-)kankerpatiënt genezen is verklaard of goede kans heeft op 
genezing. Bij de naasten is in een derde van de gevallen de naaste overleden 
(33%). Op de vraag of de (ex-)kankerpatiënt onder medische behandeling is, 
geeft drie kwart van alle respondenten aan dat de (ex-) kankerpatiënt alleen nog 
onder controle is voor (hun) kanker. Van de (ex-) kankerpatiënten (respectievelijk 
55 (ex-)kankerpatiënten en 25 naasten) die onder medische behandeling zijn, 
bestaat deze behandeling in de meeste gevallen uit chemotherapie (45.0%), 
bestraling (20.0%) of operatie (22.5%) (deze resultaten zijn niet in de tabel 
weergegeven). 
 
Comorbiditeit 
(Ex-)kankerpatiënten geven vaker dan naasten aan dat er sprake is van 
comorbiditeit (respectievelijk 48.6% versus 28.0%). Wanneer deze comorbiditeit 
verder bestudeerd wordt blijkt dat (ex-)kankerpatiënten vaker dan naasten te 
maken hebben met hart- en vaatziekten.  
 
Welbevinden 
Aan de respondenten is gevraagd of zij hun eigen kwaliteit van leven over 
verschillende aspecten van hun algemene gezondheid over de afgelopen week 
wilden beoordelen aan de hand van drie vragen. De resultaten worden in tabel 
3.6 beschreven. 
 
 
Tabel 3.6 Welbevinden 
 

 totaal 
 

gem. (sd)  

zelf kanker 
(gehad)  

gem. (sd) 

naasten 
 

gem. (sd) 

    

totale schaal welbevinden (schaal van 0 tot 100)
1
 65.9 (23.6) 

 
64.9 (23.9) 

 
67.4 (23.2) 

 
    

N 399 249 150 

1. Hogere score betekent een beter welbevinden. 

 
 
Over het geheel genomen beoordelen respondenten hun kwaliteit van leven als 
redelijk goed. Er is geen noemenswaardig verschil tussen de respondenten die 
zelf kanker hebben (gehad) en hun naasten. Er wordt ook geen significant 
verschil gevonden in het welbevinden van respondenten die te maken hebben 
met verschillende stadia van de kanker.  
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Hoofdstuk 4 
 
Resultaten 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het vragenlijstonderzoek 
gepresenteerd. Per thema wordt inzicht gegeven in de resultaten. Vervolgens is 
beschreven of er verschillen zijn tussen de (ex-) kankerpatiënten en naasten. 
Indien aanvullende analyses zijn uitgevoerd wordt dit in de tekst onder de 
tabellen verwerkt. In bijlage 3 worden de rechte tellingen gepresenteerd van alle 
vragen die aan de respondenten zijn gesteld.  
 
 
4.1 Behoefte aan en gebruik van psychosociale begeleiding 
 
In deze paragraaf wordt inzicht verkregen in de psychosociale ondersteuning die 
respondenten hebben gehad en in hoeverre zij behoefte hebben aan 
(aanvullende) psychosociale ondersteuning. 
 
Aangeboden psychosociale ondersteuning 
Aan de respondenten is gevraagd in hoeverre hun behandelaar/de behandelaar 
van zijn/haar naaste heeft gesproken over de mogelijkheden van psychosociale 
ondersteuning (tabel 4.1).  
 
 
Tabel 4.1 Psychosociale ondersteuning 
 

 totaal 
 

%  

zelf kanker 
(gehad)  

% 

naasten 
 

% 

    
Behandelaar heeft gesproken over psychosociale 
ondersteuning 

   

  ja, ik ben doorverwezen 11.5 15.3 5.3 ** 
  ja, maar ik ben niet doorverwezen 14.5 19.3 6.7 
  nee, maar ik had dat wel gewild 14.0 11.2 18.7 
  nee en ik had dat ook niet gewild   59.9 54.2 69.3 
    

N 399 249 150 

** P-waarde < 0.01. 

 
 
De behandelaar (van de naaste) heeft in drie kwart van de gevallen niet 
gesproken over de mogelijkheden van psychosociale ondersteuning. Bij (ex-) 
kankerpatiënten (65.4%) is daar vaker over gesproken dan bij naasten (88%). 
(Ex-)kankerpatiënten zijn vaker dan naasten doorverwezen naar psychosociale 
ondersteuning (respectievelijk 15.3% versus 5.3%). Bij 20% van de 
(ex)kankerpatiënten is psychosociale ondersteuning wel ter sprake gekomen, 
maar heeft er geen doorverwijzing plaatsgevonden. Bij 19% van de naasten is 
psychosociale ondersteuning niet besproken, maar had de respondent er wel 
behoefte aan. Er zijn geen grote verschillen in de antwoorden tussen mannen en 
vrouwen, jong en oud, opleiding en stadium van de ziekte.  
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Soort psychosociale ondersteuning 
Vervolgens is aan de respondenten gevraagd van welke vormen van 
psychosociale ondersteuning ze in het kader van hun ziekte / de ziekte van hun 
naasten gebruik hebben gemaakt (tabel 4.2). 
 
 
Tabel 4.2 Soort psychosociale ondersteuning (in kader ziekte) 

 

 totaal 
 

%  

zelf kanker 
(gehad)  

% 

naasten 
 

% 

    

Gebruik psychosociale ondersteuning
1
     

  psycholoog 10.0 12.0 6.7 
  maatschappelijk werk 8.0 9.2 6.0 
  mindfulness / yoga / ontspanningstherapie /    
  muziektherapie 

8.5 8.8 8.0 

  sportieve / creatieve activiteiten 4.3 5.2 2.7 
  lotgenootgroepen 4.0 6.0 0.7 
  groepstherapie 2.3 2.8 1.3 
  creatieve activiteiten zoals schilderen 1.3 1.2 1.3 
  rouwverwerking groep 0.4 X 0.3 
  psychosociale ondersteuning op het internet 2.5 3.6 0.7 
  anders

2
 6.0 7.6 3.3 

  geen 70.9 65.1 80.7 
    

N 399 249 150 

1. Respondenten konden meerdere antwoorden aanklikken. 
2. Onder anders wordt genoemd: familie / vrienden / eigen netwerk (N=7), opgezocht op internet / forums (N=2), 

oncologieverpleegkundige (n=2), dermatoloog, ziekenhuis, spiritueel (Reiki), re-integratie coach, psychiater, 
manueel, fysiotherapie, fysiosport, therapeut, herstel & balans, pastor, fitness/sportschool en wandelclub. 

 
 
Van alle respondenten heeft bijna 30% een vorm van psychosociale 
ondersteuning ontvangen in het kader van de eigen ziekte of de ziekte van 
zijn/haar naaste. (Ex-)kankerpatiënten hebben vaker ondersteuning ontvangen 
dan naasten (respectievelijk 45.9% versus 19.3%). De psycholoog en 
maatschappelijk werker worden het meest genoemd in het kader van deze 
ondersteuning. Ondersteuning via lotgenootgroepen wordt door 6.0% van de (ex-
)kankerpatiënten genoemd en bij 0.7% van de naasten. Ondanks dat bij een 
derde van de naasten de naaste met kanker is overleden geeft slechts 0.4% van 
de naasten aan ondersteuning te hebben gehad van een rouwgroep.  
 
Meerwaarde psychosociale ondersteuning  
Aanvullend is aan de respondenten die psychosociale ondersteuning hebben 
ontvangen, gevraagd wat voor hen de meerwaarde was van deze ondersteuning 
(tabel 4.3). 
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Tabel 4.3 Meerwaarde psychosociale ondersteuning 
 

 totaal 
 

%  

zelf kanker  
(gehad)  

% 

naasten 
 

% 

    
Meerwaarde psychosociale ondersteuning

1,2
    

  ik kon mijn verhaal kwijt 36.2 41.4 20.7 
  een luisterend oor 34.5 36.8 27.6 
  acceptatie van de ziekte  31.9 37.9 13.8 
  vertrouwen op eigen kracht  30.2 32.2 24.1 
  hoe om te gaan met kanker 24.1 28.7 10.3 
  ondersteuning 24.1 24.1 24.1 
  meer grip op emoties 22.4 21.8 24.1 
  ervaringen delen met anderen 19.0 18.4 20.7 
  informatie over kanker 17.2 16.1 20.7 
  afleiding 15.5 16.1 13.8 
  verbetering kwaliteit van leven 10.3 10.3 10.3 
  hoe om te gaan met het toekomstig overlijden 8.6 8.0  10.3 
  rouwverwerking 5.2 1.2 17.2 
  begeleiding heeft geen meerwaarde gehad 6.0 5.7 6.9 
    

N 116 87 29 

1. Alleen de respondenten die aan hebben gegeven psychosociale ondersteuning te hebben gehad. 
2. Respondenten konden meerdere antwoorden aanklikken. 

 
De meerwaarde van de psychosociale ondersteuning was voor de meeste 
respondenten dat ze: hun verhaal kwijt konden (36.2%), luisterend oor (34.5%), 
acceptatie van de ziekte (31.9%), het vertrouwen op eigen kracht (30.2%) en hoe 
om te gaan met de ziekte (28.7%). Al deze aspecten werden in verhouding vaker 
door (ex-)kankerpatiënten genoemd dan door hun naasten. Naasten gaven in 
vergelijking met (ex-)kankerpatiënten aan dat de meerwaarde van de 
ondersteuning voor hen zat in de grip op emoties (24.1%), ervaringen delen met 
anderen (20.7%) en informatie vergaren over kanker (20.7%).  
 
Behoefte (aanvullende) psychosociale ondersteuning 
Aan de respondenten is gevraagd in hoeverre zij behoefte hebben aan 
(aanvullende) psychosociale ondersteuning (tabel 4.4). 
 
 
Tabel 4.4 Behoefte (aanvullende) psychosociale ondersteuning 
 

 totaal 
 

%  

zelf kanker 
(gehad)  

% 

naasten 
 

% 

    
Behoefte aan (aanvullende) psychosociale 
ondersteuning 

   

  ja, zeker 5.5 6.8 3.3 
  ja, misschien 7.3 8.8 4.7 
  nee, op dit moment niet maar mogelijk in de  
  toekomst wel 

37.8 38.6 36.7 

  nee, nu en in de toekomst niet 49.4 45.8 55.3 
    

N 399 249 150 

** P-waarde < 0.01. 
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Een klein deel van de respondenten geeft aan op dit moment zeker of misschien 
behoefte te hebben aan (aanvullende) psychosociale ondersteuning (12.8%). Dit 
betreft in de meeste gevallen (ex-)patiënten (15.6%), maar ook enkele naasten 
(8%) geven aan (misschien) behoefte te hebben aan (aanvullende) 
ondersteuning.  
 
Respondenten die lager opgeleid zijn, (ex-)kankerpatiënten die genezen zijn 
(verklaard) of naasten waarvan de kankerpatiënt is overleden, geven significant 
vaker aan nu en in de toekomst geen behoefte te hebben aan psychosociale 
ondersteuning in het kader van de ziekte dan hoger op geleiden, (ex-) 
kankerpatiënten die recent zijn gediagnosticeerd / waarbij de prognose onbekend 
is of naasten bij wie de patiënt nog leeft. Respondenten bij wie de diagnose 
kanker recent (2013 – 2013) is gesteld geven vaker aan behoefte te hebben aan 
(aanvullende) psychosociale begeleiding dan zij bij wie de diagnose langer 
geleden is gesteld (respectievelijk 21.5% versus 9.6%). Er zijn geen verschillen 
gevonden tussen mannen en vrouwen en respondenten jonger of ouder dan 55 
jaar. 
 
 
4.2 Bekendheid inloophuizen 
 
Aan respondenten is gevraagd of zij bekend zijn met inloophuizen. Wanneer zij 
bekend waren met inloophuizen, is hen gevraagd of zij weten welke activiteiten 
uitgevoerd worden in inloophuizen. De resultaten op deze vragen worden 
weergegeven in tabel 4.5. 
 
 
Tabel 4.5 Bekend met inloophuis 
 

 totaal 
 

%  

zelf kanker 
(gehad)  

% 

naasten 
 

% 

    
Weet van bestaan van inloophuizen af    
  ja 27.3 33.7 16.7 ** 
  wel eens van gehoord  30.8 27.7 36.0 
  nee 41.9 38.6 47.3 
N 399 249 150 

    
Weet van activiteiten en ondersteuning die 
inloophuizen aanbieden

1
 

   

  ja, vrij precies 10.1 13.1 10.1 
  ja, ongeveer 58.7 56.0 58.7 
  twijfel 14.7 15.5 14.7 
  nee 16.5 15.5 16.5 
N 109 84 25 

    

    

** P-waarde < 0.01. 
1. Alleen de respondenten die op de vraag ‘Weet u van het bestaan van inloophuizen?’ het antwoord ‘ja’ 
hebben gegeven. 
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Meer dan een kwart van alle respondenten weet van het bestaan van 
inloophuizen af en bijna een derde heeft er wel eens van gehoord. 
Respondenten die zelf kanker hebben (gehad), weten twee keer zo vaak van het 
bestaan van inloophuizen af dan naasten. Van de respondenten die van het 
bestaan van inloophuizen af weet (N=109), weet ongeveer 10% vrij precies welke 
activiteiten en ondersteuning een inloophuis biedt en 60% weet het ongeveer. Dit 
geldt zowel voor (ex)kankerpatiënten als naasten. Ook sociale media heeft bij 
ruim 20% van de respondenten invloed gehad op de bekendheid met een 
inloophuis.  
 
Vrouwen hebben significant vaker ‘wel eens gehoord’ van inloophuizen dan 
mannen. Verder worden er geen verschillen gevonden in de bekendheid met het 
inloophuis in de leeftijd, opleiding of stadium van de ziekte van de (ex-) 
kankerpatiënt.  
 
Aan de respondenten die aan hebben gegeven bekend te zijn met inloophuizen, 
is vervolgens gevraagd op welke wijze zij bekend zijn geraakt met een 
inloophuis. Daarnaast is aan de respondenten die wel eens of nooit gehoord 
hebben van een inloophuis gevraagd op welke manier zij bekend zouden willen 
worden gemaakt met een inloophuis. De resultaten worden weergegeven in tabel 
4.6.  
 
 
Tabel 4.6 Op welke wijze bekend geraakt of bekend willen raken 
 

 Bekend met inloophuis
1
 Niet bekend met inloophuis

2
 

 totaal 
 

%  

zelf kanker 
(gehad)  

% 

naasten 
 

% 

totaal 
 

%  

zelf kanker 
(gehad)  

% 

naasten 
 

% 

Bekend geraakt of gemaakt
3
       

  huisarts 10.1 9.5 12.0 37.6 35.8 40.0 
  specialist 12.8 15.5 4.0 42.1 41.8 42.4 
  oncologieverpleegkundige 15.6 17.9 8.0 37.6 37.0 38.4 
  familie of vrienden 11.9 11.9 12.0 12.4 9.1 16.8 
  brochure 18.3 20.2 12.0 22.1 17.6 28.0 
  open dag 1.8 1.2 4.0 10.0 9.7 10.4 
  krant, radio, tv 34.9 35.7 32.0 12.8 4.8 23.2 
  internet, sociale media    21.1 16.7 36.0 16.9 13.9 20.8 
  campagne 6.4 7.1 4.0 8.6 4.8 13.6 
  anders

4 
11.0 13.1 4.0 2.4 1.2 4.0 

  wil niet bekend gemaakt worden X X X 19.7 24.2 13.6 
       

N 109 84 25 290 165 125 

1.In de eerste drie kolommen worden de resultaten van de respondenten die bekend zijn met inloophuizen 
gepresenteerd – aan hen is gevraagd hoe ze bekend zijn geraakt met inloophuizen. 
2. In de laatste drie kolommen worden de respondenten gepresenteerd die niet bekend zijn met een inloophuis 
– aan hen is gevraagd hoe zij bekend zouden willen worden gemaakt met een inloophuis.  
3. Respondenten konden meerdere antwoorden aanklikken. 
4. Onder anders noemen respondenten bijvoorbeeld via een collega/werk, buren, psycholoog, huis aan huis 
bad of zelf actief gezocht en Mamacareverpleegkundige. 
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De meeste respondenten zijn via kranten, radio en/of tv bekend geraakt met 
inloophuizen. Dit geldt zowel voor (ex-)kankerpatiënten als naasten. (Ex-) 
kankerpatiënten zijn vaker door specialisten of de oncologieverpleegkundige 
bekend geraakt met inloophuizen. Een derde van de (ex-)kankerpatiënten is door 
één of meer medici (huisarts, specialist en/of oncologieverpleegkundige) bekend 
geraakt met inloophuizen en 24% van de naasten.  
 
Respondenten die niet bekend zijn met inloophuizen, willen het liefst via het 
medische circuit op de hoogte worden gebracht van een inloophuis. Dit geldt 
zowel voor (ex-)kankerpatiënten als naasten. Ook een brochure of via internet en 
sociale media lijkt een goed medium te zijn. Naasten geven veel vaker dan (ex-) 
kankerpatiënten aan dat ze kranten, radio en/of tv een goed medium vinden om 
bekendheid te geven aan een inloophuis (respectievelijk 23.3% versus 4.8%). 
Hetzelfde geldt voor bekendmaking van inloophuizen via een campagne 
(respectievelijk 13.6% versus 4.8%). 
 
Mannen willen significant vaker dan vrouwen bekend gemaakt worden met een 
inloophuis via sociale media. Respondenten jonger dan 55 jaar willen vaker dan 
ouderen bekend raken met een inloophuis via de specialist, 
oncologieverpleegkundige, radio/krant/tv en sociale media.  
 
 
4.3 Geschiktheid aanbod inloophuizen 
 
Om de geschiktheid van het aanbod van inloophuizen te bestuderen zijn 13 
activiteiten die plaatsvinden in inloophuizen aan de respondenten voorgelegd. 
Aan hen is gevraagd of zij deze activiteiten geschikt vinden voor zichzelf. In tabel 
4.7 worden de antwoorden van de respondenten weergegeven. Omdat er geen 
verschil is gevonden tussen respondenten die zelf kanker hebben (gehad) en 
naasten wordt alleen de totale groep gepresenteerd in de tabel. In bijlage 4 
worden ook de gegevens van de respondenten die zelf kanker hebben (gehad) 
en naasten, gepresenteerd. 
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Tabel 4.7 Geschiktheid van aangeboden activiteiten inloophuizen1 

 

 totaal  
N=399 

     ja 
% 

enigszins 
% 

niet echt 
% 

nee 
% 

      
Algemeen     
  documentatie / informatievoorziening 45.4 31.8 13.5 9.3 
  voorlichtingsavonden  28.3 33.3 26.3 12.0 
  een gesprek over wat me is overkomen 27.8 34.3 21.1 16.8 
  lotgenotencontact 26.8 30.8 24.1 18.3 
  (telefonische) spreekuren 20.3 28.6 31.1 20.1 
  praten met vrijwilligers 19.5 36.3 26.6 17.5 
  bijeenkomsten voor specifieke doelgroepen 19.0 29.3 31.1 20.6 
 
Activiteiten 

    

  sportieve activiteiten 23.3 28.1 27.8 20.8 
  ontspanningsactiviteiten 20.1 29.3 27.6 23.1 
  creatieve activiteiten 18.0 25.1 31.1 25.8 
  Koken 16.5 19.0 34.8 29.6 
  ontmoetingsactiviteiten 

#
 14.8 24.3 34.6 26.3 

 
Psychosociale ondersteuning 

    

  individuele ondersteuning * 32.3 34.8 17.5 15.3 
  ondersteuning in een groep 17.3 28.6 29.3 24.8 
     

N     

* P-waarde <0.05; # p-waarde <0.10. 

 
 
Tabel 4.7 laat zien dat meer dan drie kwart van de respondenten documentatie / 
informatievoorziening en bijna twee derde van de respondenten 
voorlichtingsavonden als (enigszins) geschikte activiteiten van een inloophuis 
zien. Ook een gesprek over wat men is overkomen en lotgenotencontact worden 
door bijna een derde van de respondenten als (enigszins) geschikt beoordeeld. 
Wanneer gevraagd wordt naar de geschiktheid van verschillende activiteiten blijkt 
ongeveer de helft sportieve en ontspanningsactiviteiten (enigszins) geschikt te 
vinden. Ontmoetingsactiviteiten vindt 39.1% van de respondenten (enigszins) 
geschikt. Naasten vinden ontmoetingsactiviteiten iets meer (enigszins) geschikt 
dan (ex-)kankerpatiënten (respectievelijk 45.3% versus 35.3%). Meer dan drie 
kwart geeft aan dat individuele psychosociale ondersteuning een (enigszins) 
geschikte activiteit is. Naasten vinden individuele ondersteuning iets vaker 
(enigszins) geschikt dan (ex-)kankerpatiënten (respectievelijk 72.0% versus 
64.2%). Psychosociale ondersteuning in een groep vinden minder respondenten 
geschikt. 
  
Vrouwen en hoger opgeleiden vinden (telefonische) spreekuren en 
ontspanningsactiviteiten vaker (enigszins) geschikt dan mannen en lager 
opgeleiden. Aanvullend vinden hoger opgeleiden informatievoorziening vaker 
(enigszins) geschikt dan lager opgeleiden. (Ex-)kankerpatiënten die jonger zijn 
dan 55 jaar, vinden alle in de vragenlijst genoemde activiteiten vaker (enigszins) 
geschikt dan oudere (ex-)kankerpatiënten. Naasten waarvan de patiënt is 
overleden, geven vaker dan naasten van wie de patiënt genezen is (verklaard) 
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aan dat de volgende activiteiten voor hen (enigszins) geschikt zijn: 
informatievoorziening, voorlichtingsavonden, bijeenkomsten voor specifieke 
doelgroepen, praten met vrijwilligers, ontmoetingsactiviteiten, ontspannings-
activiteiten, koken en ondersteuning in een groep  
 
 
4.4 Beeldvorming inloophuizen 
 
Om een indruk te krijgen welk beeld de respondenten over een inloophuis 
hebben, zijn vervolgens zeven stellingen voorgelegd. Respondenten konden 
aangeven of ze het (helemaal) eens of (helemaal) oneens waren met de stelling. 
De resultaten op deze stellingen worden in figuur 4.1 tot en met 4.7 
gepresenteerd. In bijlage 5 worden de percentages van de totale groep, 
respondenten die zelf kanker hebben (gehad) en naasten gepresenteerd. 
 
 
Figuur 4.1 Het is goed dat er inloophuizen bestaan  
 

 
 
 
Figuur 4.2 Het is belangrijk dat mensen die er behoefte aan hebben naar 

een inloophuis kunnen gaan 
 

 
 
 
In figuur 4.1 en 4.2 is af te lezen dat vrijwel alle respondenten het eens zijn met 
de stellingen dat het goed is dat er inloophuizen bestaan (96.5%) en dat het 
belangrijk is dat mensen die er behoefte aan hebben naar een inloophuis kunnen 
gaan (97.3%). (Ex-)kankerpatiënten en naasten verschillen hierin niet van elkaar. 
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Figuur 4.3 Inloophuizen zijn er vooral voor mensen die ernstig ziek zijn  
  en hun naasten (P<0.01) 
 

 
 
 
Figuur 4.4 Inloophuizen zijn er vooral voor mensen die weinig vrienden 

en familie hebben 
 

 
 
 
Figuur 4.5 Om een inloophuis te bezoeken moet je je emotioneel open 

kunnen stellen (P<0.05) 
 

 
 
 
Figuur 4.6 In inloophuizen is er veel verdriet (P<0.10) 
 

 
 
 
Figuur 4.3 laat zien dat meer dan drie kwart van de respondenten aangeeft dat 
ze vinden dat inloophuizen er vooral zijn voor mensen die ernstig ziek zijn en hun 
naasten (78.7%). Naasten vinden dit significant vaker dan (ex-)kankerpatiënten 
(respectievelijk 89.3% versus 72.3%). Op de stelling of inloophuizen er vooral zijn 
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voor mensen die weinig vrienden of familie hebben, wordt zowel door (ex-) 
kankerpatiënten als naasten minder uitgesproken gereageerd (figuur 4.4). Meer 
dan tachtig procent is het (deels) eens met de stelling dat je je emotioneel open 
moet kunnen stellen wanneer je een inloophuis bezoekt (figuur 4.5). (Ex-) 
kankerpatiënten zijn het hiermee significant vaker (deels) mee eens dan naasten 
(respectievelijk 83.9 versus 78.0). Verder is zeventig procent van de 
respondenten het er (deels) mee eens dat er veel verdriet is in inloophuizen 
(figuur 4.6).  
 
 
Figuur 4.7 Inloophuizen hebben voor mij een negatief imago (P<0.10) 
 

 
 
 
In figuur 4.7 is te zien dat ongeveer een kwart van de respondenten het (deels) 
eens is met de stelling dat inloophuizen een negatief imago hebben. (Ex-) 
kankerpatiënten vinden vaker dat inloophuizen een negatief imago hebben dan 
naasten.  
 
Uit de subgroepanalyses blijkt dat mannen, respondenten ouder dan 55 jaar, 
lager opgeleiden en (ex-)kankerpatiënten die recent gediagnosticeerd zijn, vaker 
vinden dat inloophuizen er vooral zijn voor mensen die weinig vrienden en familie 
hebben. Ook hebben inloophuizen vaker een negatief imago voor mannen en 
lager opgeleiden en denken respondenten ouder dan 55 jaar vaker dat er in 
inloophuizen veel verdriet is. Er zijn geen verschillen gevonden tussen 
respondenten die recent en langer geleden te maken hebben gehad met de 
diagnose kanker en de vooroordelen die ze hebben ten aanzien van 
inloophuizen. 
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Voordelen bezoek inloophuizen 
Aan respondenten is gevraagd welke voordelen zij denken dat het bezoeken van 
een inloophuis heeft (tabel 4.8).  
 
 
Tabel 4.8 Voordelen bezoeken inloophuis 
 

 totaal 
 

%  

zelf kanker 
(gehad)  

% 

naasten 
 

% 

    
Voordelen bezoeken van een inloophuis

1 
   

  mensen kunnen hun verhaal kwijt 81.5 82.3 80.0 
  mensen kunnen ervaringen delen met lotgenoten 71.7 70.7 73.3 
  men staat er minder alleen voor  64.9 62.7 68.7 
  mensen leren omgaan met alles wat hun overkomt 58.4 59.0 57.3 
  mensen krijgen begrip van gelijkgestemden  47.9 45.4 52.0 
  huisartsen, specialisten en oncologie- 
  verpleegkundigen worden ontlast 

22.6 24.9 18.7 

  anders
2
 0.5 0.4 0.7 

  geen van bovenstaande 5.5 6.8 3.3 
    

N 399 249 150 

* P-waarde <0.05. 
1. Respondenten konden meerdere antwoorden aanklikken. 
2. Anders is ‘alternatieve behandeling methoden met elkaar delen’ en ‘mensen kunnen inspiratie en energie 
opdoen’. 

 
 
Voordelen die respondenten voornamelijk aangeven bij het bezoeken van een 
inloophuis, zijn dat mensen hun verhaal kwijt kunnen (81.5%), mensen 
ervaringen delen met lotgenoten (71.7%), men er minder alleen voor staat 
(64.9%), mensen leren omgaan met alles wat hun overkomt (58.4%) of dat 
mensen begrip krijgen van gelijkgestemden (47.9%). (Ex-)kankerpatiënten en 
naasten geven vergelijkbare voordelen voor het bezoeken van een inloophuis 
(geen significante verschillen). (Ex-) kankerpatiënten die recent ziek zijn 
geworden, geven vaker dan (ex-) kankerpatiënten die genezen zijn, aan dat ze 
het ontlasten van medici zien als een voordeel van een inloophuis. Ook geven ze 
vaker aan dat ‘men er minder alleen voorstaat. Mannen geven dat ook vaker aan 
dan vrouwen. Verder geven respondenten jonger dan 55 vaker dan oudere 
respondenten aan dat ze voordelen zien in ervaringen kunnen delen met 
lotgenoten, leren omgaan met wat hen is overkomen en begrip krijgen van 
gelijkgestemden. 
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4.5 Sociale norm 
 
Gevraagd is of respondenten denken dat anderen van hen verwachten dat ze 
een inloophuis bezoeken. In tabel 4.9 worden de resultaten voor de totale groep 
gepresenteerd. 
 
 
Tabel 4.9 Verwachting anderen bezoek inloophuis (totale groep) 
 

 
 

ja, 
zeker 

 
% 

ja, 
enigszins 

% 

nee niet 
echt 

% 

beslist 
niet 
% 

     

Denkt u dat de volgende personen van u 
verwachten dat u een inloophuis zou 
bezoeken: 

    

partner, beste vriend of vriendin 9.1 15.7 46.2 29.1 

familieleden 6.5 17.9 49.0 26.7 
vrienden 7.4 22.3 53.4 16.9 

huisarts  5.2 22.9 52.7 19.2 

behandelend oncoloog of specialist 7.4 22.3 53.4 16.9 

(oncologie-)verpleegkundige 6.9 24.2 51.7 17.2 
     

N = 360-386
1 

    

* P-waarde <0.05. 
1. Aantallen verschillen omdat niet alle genoemde personen aanwezig zijn. Indien dit het geval is, is deze niet 
meegenomen in de analyse.   

 
 
Uit tabel 4.9 blijkt dat de meeste respondenten denken dat anderen ‘niet echt’ of 
‘beslist niet’ verwachten dat ze een inloophuis bezoeken. De (ex-) 
kankerpatiënten en de naasten geven vergelijkbare antwoorden (resultaten niet 
in de tabel gepresenteerd). Uit subgroepanalyses blijkt dat mannen vaker dan 
vrouwen het gevoel hebben dat partners, familieleden en/of vrienden van hen 
verwachten dat ze een inloophuis bezoeken. Naasten bij wie de patiënt is 
overleden, denken vaker dan naasten bij wie de patiënt is genezen of een goede 
kans heeft op genezing dat mensen in hun directe omgeving denken dat ze 
(zeker) een inloophuis bezoeken. Er worden geen verschillen gevonden bij 
leeftijd, opleiding en de verschillende stadia bij (ex-)kankerpatiënten.  
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4.6 Redenen om geen gebruik te maken van een inloophuis 
 
Aan respondenten is gevraagd of zij bij 27 verschillende aspecten willen 
aangeven of dit voor hen een reden is om (misschien) geen gebruik te maken 
van een inloophuis. Respondenten konden de opties met ‘ja’ of ‘nee’ 
beantwoorden. De resultaten worden weergegeven in tabel 4.10.  
 
Tabel 4.10 Redenen (misschien) geen gebruik te maken van een 

Inloophuis1 

 

 totaal 
 

%  

zelf kanker 
(gehad)  

% 

naasten 
 

% 

    
Algemene redenen 

 Ik heb geen behoefte aan psychosociale ondersteuning. 
 

 
63.1 

 
64.1 

 
61.6 

Persoonlijke redenen    
 Ik heb veel familie en vrienden waar ik terecht kan. 71.5 70.6 73.2 
 Ik wil me geen patiënt voelen. 

1
 X 60.6 X 

 Ik heb dat niet nodig. 56.4 57.1 55.1 
 Ik ben er nog niet aan toe. 50.1 49.8 50.7 
 Ik vind het lastig om een eerste stap te zetten. 40.4 39.4 42.0 
 Ik sta er emotioneel niet voor open. 39.8 38.1 42.8 
 Ik wil niemand tot last zijn / lastig om hulp te vragen. 39.3 42.0 34.8 
 Ik ben geen prater. 38.2 38.5 37.7 
 Ik wil niet weten hoe goed / slecht het met anderen gaat. 35.2 38.1 30.4 
 Ik wil niet geconfronteerd worden met de ziekte. 29.3 32.0 24.6 
 Ik heb er geen tijd voor. 28.5 27.7 29.7 
 Ik kan goed omgaan met ziekte / ziekte van naaste.  24.4 22.5 27.5 
 Ik schaam mij voor mijn ziekte / de ziekte van mijn naaste. 6.8 7.8 5.1 
    
Lichamelijke redenen 

 Ik heb geen klachten. 
 

61.0 
 

61.5 
 

60.1 
 Ik voel me er lichamelijk te slecht voor. 9.8 10.0 9.4 
    
Andere bezoekers of gasten (sociale reden) 

 Ik houd niet van groepsactiviteiten. 
 

58.5 
 

56.7 
 

61.6 
 Anderen hoeven mij niet zo ziek te zien.

2
 X 29.0 X 

Er zijn mogelijk niet voldoende bezoekers of gasten met 
een zelfde vorm kanker. 

19.0 18.6 19.6 

 Ik wil geen bekende(n) tegenkomen. 17.1 18.2 15.2 
 Er zijn mogelijk niet voldoende bezoekers of gasten.* 13.3 10.4 18.1 
Er zijn mogelijk niet voldoende bezoekers of gasten van 
mijn eigen leeftijd. 

13.3 10.4 18.1 

    
Praktische redenen     
 Er is geen inloophuis in de buurt. 39.8 41.1 37.7 
 De activiteiten sluiten waarschijnlijk niet aan bij  
 wat ik leuk vind / nodig heb. 

36.6 38.1 34.1 

 Slechte bereikbaarheid van het inloophuis. 28.5 28.6 28.3 
 Ik heb er onvoldoende financiële middelen voor. 25.2 25.1 25.4 
 Het inloophuis wordt door vrijwilligers gerund. 24.9 25.5 23.9 
    

N 399 249 150 

* P-waarde <0.05. 
1. De percentages presenteren het percentage, dat ‘ja’ heeft aangeklikt.  
2. Vraag is alleen gesteld aan (ex-)kankerpatiënten. 
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Uit tabel 4.10 is af te lezen dat de belangrijkste redenen die respondenten (zowel 
(ex-)patiënten als naasten) noemen om (misschien) geen gebruik wil maken van 
een inloophuis, zijn: 

- ik heb veel familie en vrienden waar ik terecht kan; 
- ik heb geen behoefte aan psychosociale ondersteuning;  
- ik heb geen klachten;  
- ik wil me geen patiënt voelen;  
- ik houd niet van groepsactiviteiten;  
- ik heb dat niet nodig, en; 
- ik ben er nog niet aan toe. 

 
Respondenten geven voornamelijk persoonlijke redenen om (misschien) geen 
gebruik te maken van een inloophuis. Wanneer om een reden gevraagd wordt 
die ook andere bezoekers aangaat dan wordt ‘ik houd niet van groepsactiviteiten’ 
aangegeven als reden, maar redenen als onvoldoende bezoekers, geen 
bekenden tegen willen komen of geen aansluiting door leeftijd of soort kanker 
worden beduidend minder vaak aangeklikt. Ook financiële en praktische redenen 
worden veel minder vaak als reden gegeven om (misschien) geen gebruik te 
maken van een inloophuis. Praktische redenen die het meest vaak genoemd 
worden, zijn: ‘er is geen inloophuis in de buurt’ (39.8%) en ‘activiteiten sluiten 
waarschijnlijk niet aan bij wat ik leuk vind/ik nodig heb’ (36.6%).  
 
Uit de subgroepanalyses blijkt dat mannen vaker dan vrouwen aangeven dat ze 
er nog niet aan toe zijn, dat ze geen klachten hebben en dat ze niet van 
groepsactiviteiten houden. Mannelijke (ex-)kankerpatiënten geven ook vaker dan 
vrouwelijke (ex-)kankerpatiënten aan dat anderen hen niet zo ziek hoeven te 
zien. Verder geven (ex-)kankerpatiënten die jonger zijn dan 55 jaar, vaker dan 
oudere (ex-)kankerpatiënten aan dat ze geen tijd hebben, het niet nodig hebben, 
niet geconfronteerd willen worden met de ziekte van anderen, zich schamen voor 
hun eigen ziekte, geen bekenden tegen willen komen en dat ze verwachten dat 
er mogelijk niet voldoende bezoekers zijn van hun eigen leeftijd. (Ex-) 
kankerpatiënten ouder dan 55 jaar zeggen juist vaker dat ze goed om kunnen 
gaan met de ziekte en dat ze veel vrienden hebben waar ze terecht kunnen. 
Lager opgeleiden geven vaker aan geen prater te zijn, het lastig te vinden de 
eerste stap te zetten, dat ze er onvoldoende financiële middelen voor hebben en 
dat een inloophuis door vrijwilligers wordt gerund. Terwijl hoger opgeleiden vaker 
aangeven geen behoefte en geen klachten te hebben en voldoende familie en 
vrienden te hebben waar ze terecht kunnen. (Ex-)kankerpatiënten bij wie de 
diagnose net gesteld is of bij wie de kans op genezing niet zeker is, geven vaker 
aan dat ze zich er lichamelijk te slecht voor voelen, dat ze het lastig vinden om 
de eerste stap te zetten en dat ze verwachten dat er onvoldoende bezoekers 
komen met dezelfde vorm van kanker. Naasten bij wie de patiënt genezen is 
verklaard of een goede kans heeft op genezing, geven vaker dan naasten bij wie 
de patiënt is overleden aan het bezoeken van een inloophuis niet nodig te 
hebben. Naasten bij wie de patiënt is overleden geven juist vaker aan dat ze er 
nog niet aan toe zijn.  
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4.7 Motivatie wel gebruik maken van een inloophuis 
 
Aan respondenten is gevraagd wat hen zou kunnen motiveren om (in de 
toekomst) wel gebruik te maken van een inloophuis. In tabel 4.11 worden de 
resultaten weergegeven.  
 
 
Tabel 4.11  Motiverende factoren gebruik inloophuis1,2 

 

 totaal 
 

%  

zelf kanker 
(gehad)  

% 

naasten 
 

% 

    
    
Meer informatie 26.6 26.1 27.3 
Als ik / mijn naaste (opnieuw) ziek word(t) ** 26.1 30.5 18.7 
Als ik psychische klachten krijg 25.6 24.5 27.3 
Als iemand die emotioneel dicht bij me staat ziek 
wordt ** 

18.0 11.2 29.3 

Zekerheid van professionele begeleiding te 
ontvangen 

16.8 16.5 17.3 

Dat iemand mij daar introduceert 15.5 14.1 18.0 
Als de ziekte (van mijn naaste) terminaal wordt 15.5 15.7 15.3 
Als ik weet dat er mensen komen die in dezelfde 
situatie zitten als ik zit 

13.3 13.3 13.3 

Dat er niet alleen mensen komen die geconfronteerd 
zijn met kanker maar een  breder publiek 

10.8 10.0 12.0 

Anders
3 

4.5 6.0 2.0 
Geen van bovenstaande, ik ben niet van plan gebruik 
te maken van een inloophuis. 

32.6 33.7 30.6 

    

N 399 249 150 

** P-waarde <0.01. 
1. Respondenten konden meerdere antwoorden aanklikken. 
2. De percentages presenteren het percentage, dat de factor heeft aangeklikt. 
3. Onder anders wordt bijvoorbeeld genoemd: ‘weet ik niet’, ‘wel inloophuis andere aandoening’, ‘Misschien 
wanneer het in de buurt zou zijn’, ‘ik moet nog met chemokuren beginnen’, ‘ik met mijn handicap, 
rolstoelgebonden, niet te veel obstakels tegenkom’, ‘Huidkanker, is nu gelukkig weg dus houd me er niet heel 
erg mee bezig’, ‘geen idee hangt af van het moment dan’ en ‘als ik verder niemand meer heb om dingen mee te 
delen’. 

 
 
Een kwart geeft aan dat ze gebruik zouden maken van een inloophuis voor 
informatie, als de respondent of zijn/haar naaste opnieuw ziek wordt of als de 
respondent psychische klachten krijgt. Significant meer (ex-)kankerpatiënten 
geven aan dat ze mogelijk gebruik gaan maken van een inloophuis als ze 
(opnieuw) ziek worden dan naasten (respectievelijk 30.5% versus 18.7%). Een 
derde van de respondenten is niet van plan in de toekomst gebruik te gaan 
maken van een inloophuis. 
 
Uit subgroepanalyses blijkt dat (ex-)kankerpatiënten die jonger zijn dan 55 jaar, 
het vaker belangrijk vinden dat er in een inloophuis een breder publiek komt dan 
alleen mensen die geconfronteerd zijn met kanker. Lager opgeleiden vinden het 
belangrijker dat er professionele begeleiding is. (Ex-)kankerpatiënten die recent 
ziek zijn geworden of bij wie de prognose onzeker is, vinden het belangrijk dat er 
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voldoende informatie en professionele begeleiding is, dat er bezoekers zijn die in 
dezelfde situatie zitten als zijzelf en dat ze geïntroduceerd worden.  
 
 
4.8 Intentie gebruik te gaan maken van een inloophuis 
 
Aan respondenten is gevraagd of zij in de nabije toekomst gebruik willen maken 
van een inloophuis. De resultaten worden in figuur 4.8 weergegeven.  
 
 
Figuur 4.8 Gebruik maken van inloophuis  
 

   Totale groep 

 
 Zelf kanker (gehad)      Naasten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In figuur 4.8 is te zien dat 7.5% van alle respondenten zeker en 55.1% misschien 
gebruik wil maken van een inloophuis. Naasten geven hierbij significant vaker 
dan (ex-)kankerpatiënten aan dat ze misschien gebruik willen maken van een 
inloophuis (respectievelijk 50.6% versus 62.7%).  
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Respondenten jonger dan 55 jaar geven significant vaker dan oudere 
respondenten aan dat ze zeker of misschien een inloophuis gaan bezoeken 
(respectievelijk 68.6% versus 53.5%). Er worden geen significante verschillen 
gevonden tussen geslacht, opleiding en verstreken tijd sinds de diagnose. 
 
4.8.1 Aanvullende analyses potentiële bezoekers inloophuis 
 
De respondenten die (misschien) van plan zijn gebruik te gaan maken van een 
inloophuis, zijn verder bestudeerd (N=250; 62.6%). Het blijkt dat jongere (ex-) 
kankerpatiënten vaker nu of in de nabije toekomst mogelijk gebruik willen gaan 
maken van een inloophuis dan oudere (55+) patiënten. Tussen mannen en 
vrouwen en het opleidingsniveau zijn geen verschillen gevonden. Van de elf 
partners van (ex)kankerpatiënten geven er vijf aan (misschien) gebruik te willen 
maken van een inloophuis en alle drie ouders van kinderen met kanker geven 
aan (misschien) gebruik te willen maken van een inloophuis. Verder is er meer 
dan gemiddelde interesse bij naasten van wie de (schoon-)broer of (schoon-)zus 
(ex)kankerpatiënt is.  
 
In tabel 4.12 wordt de interesse in het bezoeken van een inloophuis afgezet 
tegen het jaartal van diagnose en de medische situatie van de (ex)kankerpatiënt.  
 
 
Tabel 4.12 Gebruik maken inloophuis 

 

 ja / misschien 

% 

nee 
% 

   
Jaartal stellen diagnose   
  2013/2014 30.4 20.8 * 
  2012 22.0 27.5 
  2011 20.0 13.4 
  2010 11.2 18.8 
  2009 16.4 19.5 
   
Huidige medische situatie   
 onbekend 12.4 10.7 
 genezen verklaard 36.0 47.0 
 goede kans op genezing 26.8 23.5 
 levensverlengende behandeling 10.4 9.4 
 overleden 14.4 9.4 
   

N 250 149 

* P-waarde <0.05. 

 
 
Uit de tabel blijkt dat bij (ex-)kankerpatiënten bij wie de diagnose kanker korter 
geleden is gesteld (2011 – 2014) vaker (misschien) gebruik willen maken van 
een inloophuis. Er worden geen grote verschillen gevonden in de behoefte 
gebruik te maken van een inloophuis en de huidige medische situatie van de 
(ex)kankerpatiënt. Aanvullend lijken mensen die te maken hebben met veel 
voorkomende soorten kanker, zoals huidkanker, borstkanker en darmkanker, 
vaker (misschien) gebruik willen maken van een inloophuis.  
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Respondenten die (misschien) gebruik willen maken van een inloophuis geven 
significant vaker aan behoefte te hebben aan (aanvullende) psychosociale 
ondersteuning (19.2% versus 2.0%). Verder is bij respondenten die misschien 
gebruik willen maken van een inloophuis vaker dan bij de hele groep, gesproken 
over psychosociale ondersteuning zonder dat ze zijn doorverwezen (16.4% 
versus 14.5%) of bij hen is psychosociale ondersteuning niet besproken terwijl ze 
dit wel hadden gewild (19.2% versus 14.0%). Wanneer wordt gekeken naar de 
soort activiteiten waar respondenten die (misschien) gebruik willen maken van 
een inloophuis, interesse in hebben dan geeft dat eenzelfde beeld als bij de 
totale groep.  
 
De respondenten die (misschien) van plan zijn een inloophuis te gaan bezoeken 
zijn het veel vaker helemaal oneens met de stelling dat inloophuizen een negatief 
imago hebben (45.6% versus 28.2%). Ook zijn ze het vaker niet eens met de 
stelling dat inloophuizen er vooral zijn voor mensen die weinig vrienden hebben. 
Verder vinden ze het vaker goed dat een inloophuis bestaat en zien ze meer 
voordelen in het bezoeken van een inloophuis. Ook denken ze vaker dat anderen 
van hen verwachten dat ze een inloophuis bezoeken. 
 
4.8.2 Aanvullende analyses kennen inloophuis 
 
Respondenten die een inloophuis kennen, geven vaker aan zeker gebruik te 
willen maken van een inloophuis (11.9% versus 5.9%) dan respondenten die een 
inloophuis minimaal of niet kennen. Wanneer gekeken wordt of ze misschien 
gebruik willen maken van een inloophuis is het verschil kleiner (56.9% versus 
54.5%).  
 
Respondenten die een inloophuis kennen, hebben een veel minder negatief 
beeld over inloophuizen dan respondenten die afweten van het bestaan van 
inloophuizen of die inloophuizen niet kennen. Ook vinden ze het vaker ‘goed dat 
er inloophuizen zijn’ en ‘belangrijk dat mensen die er behoefte aan hebben naar 
inloophuizen toe kunnen gaan’. Verder vinden ze minder dat inloophuizen er zijn 
voor ‘mensen die ernstig ziek zijn’ en ‘voor mensen met weinig vrienden’ en 
geven ze minder vaak aan dat je ‘je emotioneel open moet kunnen stellen om 
een inloophuis te kunnen bezoeken’ of dat er ‘veel verdriet is in inloophuizen’.  
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Hoofdstuk 5 
 
Discussie en conclusie 
 
Meer dan de helft van de (ex-)kankerpatiënten en naasten weet af van het 
bestaan van een inloophuis. Slechts één vijfde weet (ongeveer) welke activiteiten 
en ondersteuning een inloophuis biedt. Respondenten hebben vaak geen goed 
beeld van een inloophuis. Zo associëren ze inloophuizen met een plek voor 
ernstig zieke kankerpatiënten en hun naasten, waar je alleen terecht kunt als je 
je emotioneel open kunt stellen en waar mensen komen die geen of een klein 
sociaal netwerk hebben. Toch geeft een deel van de respondenten aan op dit 
moment (13%) of mogelijk in de toekomst (38%), wel behoefte te hebben aan 
psychosociale ondersteuning. Ook is 8% zeker en 55% misschien van plan om in 
de nabije toekomst een inloophuis te gaan bezoeken. Uit het onderzoek komen 
verschillende handvatten naar voren om de potentiële doelgroep beter te 
bereiken. In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de belangrijkste conclusies 
van het onderzoek. 
 
Er is behoefte aan (aanvullende) psychosociale ondersteuning  
Uit het onderzoek komt naar voren dat er bij een deel van de doelgroep behoefte 
is aan (aanvullende) psychosociale ondersteuning. Bij 13% van de respondenten 
speelt dit op dit moment en 38% geeft aan misschien deze behoefte in de 
toekomst te hebben. (Ex-)kankerpatiënten die recent zijn gediagnosticeerd / bij 
wie de prognose onbekend is, naasten van de (ex-) kankerpatiënten die nog in 
leven zijn en hoger opgeleiden geven vaker aan nu of in de toekomst mogelijk 
behoefte te hebben aan psychosociale ondersteuning dan (ex-)kankerpatiënten 
die genezen zijn (verklaard), naasten waarbij de kankerpatiënt is overleden of 
lager opgeleiden. Wat verder opvalt, is dat zowel (ex-)kankerpatiënten als 
naasten niet veel gebruik maken van psychosociale ondersteuning in het kader 
van de ziekte. Het lijkt vooral veelbelovend om via de behandelaar deze 
ondersteuningsvorm te bespreken. Vooralsnog bespreekt de behandelaar (van 
de naasten) in drie kwart van de gevallen niet over deze mogelijkheid. 
 
Verkeerd beeld van inloophuizen 
Er is winst te behalen in het vergroten van de bekendheid van inloophuizen. 
Bekendheid over bijvoorbeeld wie er komen en wat bezoekers kunnen 
verwachten. Ondanks dat meer dan de helft van de respondenten van het 
bestaan van een inloophuis afweet, weten slechts enkelen echt wat een 
inloophuis is en wat het bezoekers kan bieden. (Ex-)kankerpatiënten weten vaak 
beter dan naasten dat inloophuizen bestaan. Ze weten echter niet beter dan 
naasten welke activiteiten en ondersteuning een inloophuis te bieden heeft. Uit 
het onderzoek komt verder naar voren dat zowel (ex-)kankerpatiënten als 
naasten veelal geen goed beeld hebben van de soort bezoekers, wat er geboden 
wordt en wat ze kunnen verwachten. Zo denkt meer dan drie kwart van de 
respondenten dat een inloophuis een plek is voor ernstig zieke mensen, dat je je 
emotioneel open moet kunnen stellen en dat het een plek is waar veel verdriet is. 
Dit beeld kan een belemmering vormen voor mensen die zich minder ernstig ziek 
voelen, om gebruik te maken van een inloophuis. Ook is het je emotioneel open 
kunnen stellen en het opzien tegen activiteiten met groepen een belemmering 
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om gebruik te gaan maken van een inloophuis. Geadviseerd wordt dan ook om in 
communicatie-uitingen op deze vooroordelen in te spelen.  
 
Bekendmaking 
Zorgprofessionals in de eerste en tweede lijn, een brochure en internet/sociale 
media lijken kansrijke kanalen om kenbaarheid te geven aan inloophuizen. Uit de 
resultaten van het onderzoek blijkt dat een derde van de (ex-)kankerpatiënten 
bekend zijn geraakt met inloophuizen via hun zorgprofessional(s). Respondenten 
die niet bekend zijn met inloophuizen, willen het liefst via het medische circuit op 
de hoogte gebracht worden van een inloophuis. Deze resultaten zijn in lijn met de 
inventarisatie die in 2012 is uitgevoerd onder zorgprofessionals13. Inloophuizen 
worden dan ook aangeraden om contact te leggen met zorgprofessionals om de 
bekendheid van inloophuizen te vergroten. Hierbij lijkt ook de samenwerking met 
huisartspraktijken kansrijk. Vooral omdat respondenten aangeven vaak na 
afronding van de medische behandeling of na het overlijden van een naaste 
behoefte krijgen aan psychosociale ondersteuning. Op dat moment zijn ze vaak 
weer in zorg bij de huisarts. Het uitdelen van een brochure lijkt tevens een goed 
medium. Geïnterviewden geven daarbij aan dat het voordeel van een brochure is 
dat ze deze kunnen inzien wanneer zij daar behoefte aan hebben. Een andere 
route die steeds belangrijker zal worden, is het gebruik van internet/sociale 
media. Dit medium lijkt vooral geschikt om naasten, mannen en jongere 
respondenten te bereiken.  
 
De inloophuizen en IPSO hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in de 
naamsbekendheid en imagoverbetering van inloophuizen. Ook is er veel energie 
gestoken om de bekendheid te vergroten via het medische circuit. Het effect van 
deze investering is mogelijk nog niet goed terug te vinden in het onderhavige 
onderzoek, omdat we mensen geïncludeerd hebben die tot vijf jaar terug 
geconfronteerd zijn met de ziekte kanker. Dit neemt niet weg dat er nog wat te 
halen valt bij de bekendmaking en imagoverbetering van de inloophuizen.  
 
Betere kennis over inloophuizen schept behoefte 
Respondenten die meer kennis hebben over een inloophuis en het aanbod tonen 
meer interesse om gebruik te maken van een inloophuis. Ook hebben zij een 
veel reëler en een minder negatief beeld over inloophuizen en vinden ze het 
vaker belangrijk dat inloophuizen bestaan. Wat ook opvalt, is dat wanneer 
mensen gedurende de vragenlijst / het interview meer te weten komen over een 
inloophuis zij meer geneigd zijn er gebruik van te willen maken. In het begin van 
de vragenlijst geeft 51% aan (misschien) in de nabije toekomst behoefte te 
hebben aan psychosociale ondersteuning, terwijl aan het einde 67% (misschien) 
in de nabije toekomst gebruik wil gaan maken van een inloophuis. Ook ten tijde 
van de interviews hebben de onderzoekers deze positievere verschuiving 
waargenomen. Blijkbaar vallen er gedurende het invullen van de vragenlijst / het 
houden van het interview een aantal vooroordelen weg en ziet men de 
mogelijkheden die een inloophuis hen kan bieden.  
 

                                                
13

 Inventarisatie inloophuizen, stand van zaken anno 2012. ResCon i.o.v. KWF Kankerbestrijding, 
oktober 2012. 
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Naast informatie is er behoefte aan een divers aanbod 
Van alle activiteiten die aangeboden worden in een inloophuis lijkt er bij (ex-) 
patiënten en naasten vooral een behoefte aan documentatie en informatie. Deze 
behoefte is nog groter bij hoger opgeleiden. Ook individuele ondersteuning, 
gesprekken over wat men is overkomen en lotgenotencontact mogen op 
enthousiasme rekenen van de doelgroep. Kijkend naar type activiteiten heeft 
men voornamelijk interesse in sportieve, ontspannings- en creatieve activiteiten 
en minder in ontmoetingsactiviteiten. Naast informatie lijkt er dus behoefte aan 
een divers aanbod van activiteiten te zijn. De voordelen die men benoemt van 
het bezoeken van een inloophuis, zijn vooral dat mensen hun verhaal kwijt 
kunnen, ervaringen kunnen delen met lotgenoten, er minder alleen voor staan, 
leren wat hen is overkomen en dat mensen begrip krijgen van gelijkgestemden.  
 
Mensen jonger dan 55 jaar staan meer open  
Jongere respondenten (jonger dan 55 jaar) lijken meer open te staan voor het 
fenomeen inloophuis, voor het eventueel bezoeken van een inloophuis en 
activiteiten die in een inloophuis worden uitgevoerd. Dit geldt nog sterker voor 
(ex-)kankerpatiënten dan naasten. Wel zeggen jongere (ex-)kankerpatiënten 
vaker dat factoren rond hun eigen ziekte, zoals confrontatie met andere zieken 
en het schaamtegevoel over hun eigen ziekte, een rol spelen bij het niet 
bezoeken van een inloophuis. Ook hebben ze vaker het idee geen bezoekers 
van hun eigen leeftijd tegen te komen. Om jongere respondenten te bereiken is 
het dus belangrijk om hierop in te spelen en eventuele vooroordelen weg te 
nemen.  
 
Voordelen inloophuis worden erkend 
Als de belangrijkste voordelen van een inloophuis noemen respondenten dat 
men zijn verhaal kwijt kan (82%), ervaringen kunnen delen met lotgenoten (72%), 
er minder alleen voor staan (65%), leren omgaan met alles wat je overkomt 
(58%) en dat mensen begrip kunnen krijgen van gelijkgestemden (48%) 
genoemd. Voor de duidelijkheid: het gaat hier niet om de ervaringen, maar om de 
verwachtingen bij het eventueel bezoeken van een inloophuis. Deze genoemde 
voordelen kan IPSO sterken in de meerwaarde waar inloophuizen voor staan. 
 
Persoonlijke redenen zijn doorslaggevend 
Redenen om geen gebruik te maken van een inloophuis liggen vooral in de 
persoonlijke sfeer en hebben minder te maken met andere bezoekers en 
praktische redenen. Persoonlijke redenen die veelal genoemd worden, zijn geen 
behoefte hebben aan psychosociale ondersteuning, een inloophuis niet nodig 
hebben, een sociaal netwerk hebben waar ze op terug kunnen vallen en/of zich 
niet ziek genoeg voelen. Ook wordt aangegeven dat men er nog niet aan toe is of 
dat ze het lastig vinden om de eerste stap te zetten (meer dan 40%). Bij (ex-) 
kankerpatiënten en naasten waarbij de diagnose recenter is gesteld speelt het 
niet durven zetten van de eerste stap nog een grotere rol. Bij (ex-) 
kankerpatiënten spelen aanvullende factoren als zich geen patiënt willen voelen 
en niemand tot last te willen zijn een aanvullende rol. Drempelverlagende 
activiteiten worden aangeraden. Hiervoor zou, zoals eerder beschreven, meer 
kenbaarheid van het ondersteuningsaanbod gegenereerd kunnen worden. Ook 
zou de drempel verlaagd kunnen worden door samenwerking met 
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zorgprofessionals. Overkoepelende ondersteuning van IPSO hierin en een 
landelijke lobby worden aangeraden.  
 
Kijkend naar de sociale redenen, blijkt vooral het niet houden van 
groepsactiviteiten voor 59% van de respondenten van invloed te zijn om niet een 
inloophuis te bezoeken. Aangeraden wordt dan ook om in het aanbod individuele 
activiteiten, zoals individuele psychosociale ondersteuning, op te nemen. 
Ondanks dat praktische redenen veel minder van invloed zijn op het bezoeken 
van een inloophuis komt uit het onderzoek naar voren dat de afstand tot een 
inloophuis niet te groot moet zijn.  
 
Geen gebruik inloophuis sluit toekomstig gebruik niet uit 
Motiverende factoren om in de toekomst gebruik te maken van een inloophuis 
zijn vooral gericht op verslechtering van de lichamelijke en psychische 
gezondheidstoestand van de respondent. Zo zal een kwart van de respondenten 
gebruik willen maken van een inloophuis als zijzelf of hun naasten opnieuw ziek 
wordt of als men psychische klachten krijgt. Het is dan ook belangrijk om zowel 
(ex-)patiënten als naasten in verschillende fases van het ziekteproces te 
attenderen op het ondersteuningsaanbod van een inloophuis.  
 
Beperkingen en aanvullende waarde onderzoek 
Bij de interpretatie van de onderzoeksresultaten dient rekening te worden 
gehouden met een aantal kanttekeningen. Voor het onderzoek is gebruik 
gemaakt van een landelijk panel. De verdeling van de soorten kanker komt 
ongeveer overeen met de incidentie van de verschillende kankersoorten in 
Nederland.14 Net als in de Nederlandse bevolking zijn in het onderzoek ook 
huidkanker, borstkanker, darmkanker, longkanker en prostaatkanker, in deze 
volgorde, de meest voorkomende kankers. Ook de leeftijd van de (ex-) 
kankerpatiënten en naasten in het onderzoek komt overeen met wat je mag 
verwachten op basis van het voorkomen van kanker in Nederland. Zo zijn (ex-) 
kankerpatiënten gemiddeld ouder (voornamelijk 55+) dan de naasten 
(voornamelijk 35-55 jaar). In Nederland (2011) was veertig procent van alle 
nieuwe kankerpatiënten tussen de 60 en 75 jaar oud. De opleiding van (ex-) 
kankerpatiënten is wat lager en de werksituatie is anders dan die van de 
naasten. Dit komt deels overeen met de leeftijd. 
 
Ondanks dat er van een voor Nederland representatief panel gebruik is gemaakt, 
zijn de respondenten van het onderzoek gemiddeld relatief hoog opgeleid. Ook 
hebben we laaggeletterden en mensen die niet in Nederland zijn geboren (bijna) 
niet bereikt. Dit is wel een doelgroep van het inloophuis. Omdat zij mogelijk 
andere ondersteuningsbehoeften hebben dan de onderzochte doelgroep is 
aanvullend onderzoek wenselijk. Het is daarbij essentieel om enkele vragen als 
de wijze van dataverzameling aan te passen en geschikt te maken voor de 

                                                
14

 Gommer AM (RIVM), Poos MJJC (RIVM), Uiters E (RIVM). Hoe vaak komt kanker voor en 
hoeveel mensen sterven eraan? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas 
Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, <http://www.nationaalkompas.nl> Nationaal Kompas 
Volksgezondheid\Gezondheidstoestand\Ziekten en aandoeningen\Kanker, 25 september 2013. 
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doelgroep. Hiervoor is aan het begin van het onderzoek contact geweest met 
Pharos15.  
 
Op dit moment wordt er ook onderzoek uitgevoerd door de Hogeschool 
Rotterdam onder bezoekers van inloophuizen. Ten tijde van het onderzoek is er 
nauw overleg geweest met het onderzoeksteam in Rotterdam. Zo komt een deel 
van de vragenlijst met elkaar overeen. Dit heeft als aanvullende meerwaarde dat 
in de toekomst vergelijkingen gemaakt kunnen worden tussen mensen die (nog) 
geen gebruik maken van een inloophuis en die waarbij dat wel het geval is. 
Hierdoor kan de advisering aan inloophuizen in de toekomst nog meer 
aangescherpt worden en kunnen inloophuizen daar hun activiteiten en PR op 
afstemmen.  
 
 
 
 

                                                
15

 Pharos is een landelijk kennis- en adviescentrum dat gespecialiseerd is in de toegankelijkheid 
van de gezondheidszorg voor migranten, laaggeletterden en mensen met beperkte 
gezondheidsvaardigheden. 
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Bijlage 1 
Topiclijst behoefteonderzoek onder mensen die kanker hebben (gehad) 
en hun naasten die (nog) geen gebruik maken van een inloophuis  
 
Locatie: De locatie waar het interview plaatsvindt wordt afgestemd met de geïnterviewde. 
  
Doelgroep: Mensen die kanker hebben (gehad) die (nog) geen gebruik maken van een 
inloophuis (N=5) en hun naasten (N=3).  
 
Materiaal 

 Voicerecorder inclusief nieuwe batterijen 

 Topiclijst 

 Notitieblok 

 VVV-bon 
 
Introductie (5 minuten) 
Doel dataverzameling: Inzicht krijgen in de behoefte van mensen die kanker hebben (gehad) 
en hun naasten die (nog) geen gebruik maken van een inloophuis. 
 
Voorstellen: Ik ben … ... van ResCon. ResCon is een onderzoek- en adviesbureau op het 
gebied van gedragsverandering in de gezondheidszorg en duurzaam energieverbruik. Op dit 
moment voeren we een onderzoek uit in opdracht van IPSO. IPSO is een organisatie die 
zich inspant om de zorg en ondersteuning van alle niet-medische aspecten van kanker, ook 
wel de psycho-oncologische zorg, voor iedereen die daaraan behoefte heeft toegankelijk te 
maken.  
 
We voeren dit onderzoek uit om inzicht te krijgen in de behoeftes van mensen die kanker 
hebben (gehad) en hun naasten. Daarom willen we met u bespreken welke ervaringen u 
heeft opgedaan met psychosociale ondersteuning en welke wensen en behoeftes er bij u 
spelen.  
 
Wanneer ik het heb over psychosociale ondersteuning bedoel ik alle ondersteuning die wel 
bij de ziekte hoort maar niet medische is. Het gaat dus niet over de behandeling zelf maar 
meer over het omgaan met de ziekte, de klachten, de onzekerheid, de angst het verdriet etc. 
Bijvoorbeeld wanneer u concentratieproblemen heeft of problemen met uw energie kunt u 
gebruik maken van yoga of nordic walking. Ook kunt u denken aan voedingsadvies of praten 
met anderen. 
 
Wij zullen in totaal 8 interviews afnemen, zowel met mensen die kanker hebben (gehad) als 
hun naasten. Dit is het ..gesprek. De informatie die we van u krijgen zullen we onder andere 
gebruiken om een vragenlijst te ontwikkelen. Deze vragenlijst zal bij 400 mensen die kanker 
hebben (gehad) en hun naasten worden afgenomen. De informatie die we uit de interviews 
en vragenlijsten krijgen wordt door IPSO gebruikt om mensen zoals u in de toekomst beter te 
kunnen ondersteunen. U levert dus een belangrijke bijdrage om de zorg en ondersteuning 
voor mensen die kanker hebben (gehad), hun naasten en nabestaanden te verbeteren. 
 
Tijdsinvestering: Het interview zelf zal ongeveer een uur in beslag nemen  
 
Opname: Alles wat u vertelt wordt vertrouwelijk behandeld, uw naam zal dus niet gekoppeld 
worden aan uitspraken en resultaten. Ik wil u vragen of ik het gesprek mag opnemen zodat ik 
me beter kan concentreren op de vragen en antwoorden zonder dat ik steeds mee hoef te 
schrijven. Ik gebruik de opnames alleen voor de uitwerking van het interview. Na uitwerking 
wordt de opname gewist.  
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Inhoud 
In het gesprek wil ik u eerst wat algemene vragen stellen en ervaring die u heeft opgedaan 
met psychosociale zorg en de waardering daarvoor. Ook zal ik een aantal vragen stellen 
over de mogelijkheden die er zijn binnen een inloophuis en in hoeverre u daarvan wel/niet 
gebruik zou willen maken. Ik zal daarbij steeds vragen naar concrete situaties en 
voorbeelden. Op basis hiervan kunnen wij onze adviezen straks concreter maken.  
 
Heeft u nog vragen voordat we beginnen met het gesprek? 
 
1 Introvragen/ informatie over de geïnterviewde (10 min)  

- Wilt u uzelf voorstellen en aangeven wat de reden is waarom u deelneemt aan dit 
interview?  

- Naasten; wilt u iets meer vertellen over uw relatie met degene die kanker heeft 
(gehad)? 

- Kunt u iets vertellen over uw diagnose/de diagnose van uw naaste, hoe lang geleden 
heeft de diagnose plaatsgevonden, wanneer vond de medische behandeling plaats, 
hoe is het op dit moment met u/ uw naaste, hoe bent u zelf / is u(w naaste) met de 
diagnose en behandeling omgegaan?  
[Int: Het gaat om soort kanker en lichamelijk, psychisch en sociaal welbevinden. Ook 
alert zijn op andere gezondheidsklachten. Indien de naaste is overleden ook vragen 
naar verloop levenseinde.] 

 
2 Ervaring psychosociale ondersteuning (15 min)  

- Heeft u zelf naast de reguliere behandeling (van uw naaste) psychosociale 
ondersteuning gehad? [Int: denk aan gesprekstherapie, creatieve therapie 
(beeldend), lichaamsgerichte therapie, mindfulness, lotgenoten contact etc.] 
Zo ja 

 Waar bestond deze ondersteuning uit?  

 Hoe bent u bij deze ondersteuning terecht gekomen? 

 Heeft uw/de behandelaar van uw naaste met u gesproken over de mogelijkheden 
van psychosociale ondersteuning? Was er sprake van een concrete verwijzing? 

 Welke meerwaarde heeft dit voor u gehad? (acceptatie ziekte, vertrouwen op 
eigen kracht, ervaringen delen, meer informatie over ziekte, beter omgaan met 
ziekte, verwerking, persoonlijke ontwikkeling, meer grip op emoties/uiten emoties, 
verbetering kwaliteit van leven etc.) 

 Was u tevreden met deze vorm van psychosociale ondersteuning?  

 Wat zou u graag nog anders zien in de psychosociale ondersteuning? En wat vindt 
u daarin belangrijk? (betere doorverwijzing naar passend aanbod, 
kwaliteitsverbetering, toegankelijkheid vergroten, activiteiten die beter aansluiten 
bij wat ik leuk vind etc.) 

Zo nee 

 Heeft uw/de behandelaar van uw naaste met u gesproken over de mogelijkheden 
van psychosociale ondersteuning?  

 In hoeverre zou u gewezen willen worden over de mogelijkheden van 
psychosociale ondersteuning? 
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 Zou u gebruik (hebben) willen maken van psychosociale ondersteuning?  
Indien nee  Waarom zou u geen gebruik (willen) maken van psychosociale 
ondersteuning (geen patiënt willen zijn, kwetsbaarheid, confrontatie met 
andermans leed, nog niet aan toe, ik voel me daar lichamelijk/psychisch/sociaal te 
sterk voor, ik kan goed omgaan met ziekte, geen passend aanbod beschikbaar, 
angst, geen groepsmens, …) 
Indien ja  Aan welk soort ondersteuning denkt u dan? 
 

3 Bekendheid en waardering activiteiten en begeleiding inloophuizen (10 min) 
Ik heb een eerste indruk kunnen krijgen in uw ervaring met psychosociale ondersteuning 
en uw wensen hierin. IPSO is een organisatie die zich inspant om psycho-oncologische 
zorg vanzelfsprekend en toegankelijk te maken. Dat doen ze onder andere via 
inloophuizen. Inloophuizen bieden mensen met kanker en hun naasten een luisterend 
oor of therapeutische begeleiding bij de verwerking van wat hun is overkomen. Er zijn 
momenteel ruim 59 inloophuizen en 5 psychologische centra verspreid door het land.  
 

[INT: wanneer mensen niet weten wat een inloophuis is kun je deze informatie gebruiken: 
De bezoekers van inloophuizen worden in een huiselijke omgeving welkom geheten door 
gastvrouwen en gastheren die, vaak uit eigen ervaring, weten wat de impact van kanker is. 
Mensen met kanker en hun naasten kunnen zonder afspraak binnenlopen voor een kopje 
koffie en om hun verhaal te doen, deel te nemen aan een ontspannende of creatieve 
activiteit of in contact te komen met lotgenoten. Daarnaast organiseren inloophuizen 
regelmatig thema- en voorlichtingsbijeenkomsten en faciliteren zij spreekuren van 
patiëntenorganisaties. In veel inloophuizen zijn speciaal opgeleide jeugdvrijwilligers 
aanwezig die kinderen, jongeren en gezinnen die te maken hebben met kanker 
ondersteunen.] 

 
- Weet u van het bestaan van inloophuizen? Zo ja, hoe bent u hiermee bekend 

geraakt? (via vrienden/kennissen, behandelaar, brochure, stand, internet, campagne 
‘Wat doet Kanker met jou’) 

- Wat is uw mening over inloophuizen? / Wat vindt u van inloophuizen?  
- Weet u wat voor een soort activiteiten en ondersteuning via inloophuizen wordt 

aangeboden? Zo ja, wat vindt u van de activiteiten en ondersteuning die wordt 
aangeboden?  

- Ik noem nu enkele activiteiten die aangeboden worden via inloophuizen. Kunt u per 
activiteit aangeven of deze u aanspreekt en waarom wel/niet:  
Algemeen: lotgenotencontact, 

documentatie/informatie, 
voorlichtingsavonden, 
spreekuren,  
informatievoorzienig, 
praten met vrijwilligers 

Activiteiten:  ontmoetingsactiviteiten, 
ontspanning,  
 creativiteit,  
sportieve activiteiten, 
koken 

Begeleiding:  gesprekstherapie, 
psychosomatische fysiotherapie, 
massage, 
creatieve therapie 

- Welke voordelen ziet u in het bezoeken van een inloophuis?  
- Welke nadelen ziet u in het bezoeken van een inloophuis?  
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4 Reden om geen gebruik te maken van activiteiten en begeleiding door 
inloophuizen (15 minuten)  
Ik heb een goede indruk kunnen krijgen van uw mening ten aanzien van inloophuizen. U 
maakt momenteel geen gebruik van de begeleiding en activiteiten die aangeboden 
worden door inloophuizen. Ik wil daar nog wat dieper op ingaan.  
- Wat is voor u de doorslaggevende reden geweest om geen gebruik te maken van 

activiteiten en begeleiding door inloophuizen? [Int: check welke aspecten een rol 
spelen. Laat geïnterviewde eerst zelf praten en ga vervolgens in op punten die niet 
aan de orde zijn gekomen.  

 
Denk aan onderstaande aspecten:  
Praktische redenen bereikbaarheid, reismogelijkheden, ziektekosten, 

medische kenmerken, conditie 
Kenmerken inloophuis  sfeer, levendigheid, uitstraling gebouw, openingstijden 
Psychosociale factoren kwetsbaarheid, confrontatie met andermans leed, nog 

niet aan toe, kan goed omgaan met ziekte, angst  
Sociale norm   mening van vrienden, partner, behandelaar 
Aanbod betaalbaar aanbod, diversiteit in activiteiten, activiteiten 

die aansluiten bij wat ik leuk vind, aanbod aan 
psychosociale ondersteuning 

Vrijwilligers professionele geschoolde begeleiders en/of vrijwilligers, 
betrokkenheid vrijwilligers 

Bezoekers aanwezigheid voldoende bezoekers, bezoekers of 
gasten van eigen leeftijd/geslacht/opleiding/ type kanker 
van mij of mijn naaste 

- Welke factoren spelen voor u een rol wanneer u wel gebruik zou willen maken van 
een inloophuis? [Int: zie bovenstaande punten] 

- Wat verwacht u van een Inloophuis. Heeft u een bepaald beeld van een Inloophuis. 
Heeft u bepaalde vooroordelen tav een inloophuis.  

- Kunt u drie redenen noemen die u over de streep zouden kunnen trekken om wel 
gebruik te gaan maken / in het verleden gebruik te hebben gemaakt van een 
inloophuis? 

 
5 Afsluiten en bedanken (5 min) 

- Tot slot wil ik u vragen om een afsluitend advies te geven om de psychosociale 
ondersteuning in de toekomst te verbeteren en beter aan te laten sluiten bij mensen 
zoals u. Wat zou u mij daarin willen adviseren? 

- Zou u de rapportage die wij van dit onderzoek schrijven graag willen ontvangen? 
 
Ik heb inmiddels al mijn vragen kunnen stellen en goed zicht gekregen op uw ervaring en 
mening. Heeft u tot slot nog aanvullende opmerkingen of vragen die van belang zijn voor 
dit onderzoek? Hartelijk dank voor uw medewerking! Uitreiken van envelop met 
cadeaubon.  
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Bijlage 2 
Resultaten interviews (ex-)kankerpatiënten en naasten 

 
 
In deze bijlage worden de resultaten van de interviews gepresenteerd. De interviews hebben 
voor het vragenlijstonderzoek plaatsgevonden. Enkele resultaten worden geïllustreerd met 
citaten. 
 
 
1 Respons 
 
In tabel 1 worden kenmerken van de geïnterviewden weergegeven. 
 
Tabel 1 Respons interviews 
 

 (ex-)kanker 
patiënt 

naaste 

   
Mevrouw (+/- 75 jaar)

2
 die eerder borstkanker heeft gehad en nu 

onder behandeling is voor eierstokkanker 
X  

Mevrouw (+/- 70 jaar)
1
 die is uitbehandeld voor borstkanker X  

Mevrouw (+/- 52 jaar)
2
 die de eerste chemokuur voor de behandeling 

van borstkanker heeft gehad 
X  

Mevrouw (+/- 75 jaar)
1
 die is uitbehandeld voor longkanker  X  

Meneer (+/- 70 jaar)
1
 met blaaskanker en tevens partner van een 

geïnterviewde mevrouw met borstkanker 
X X 

Meneer (+/- 38 jaar)
3
 wiens vader is overleden aan longkanker  X 

Mevrouw (+/- 50 jaar)
3
 wiens partner 1½ jaar geleden is overleden 

aan alvleesklierkanker 
 X 

  
Meneer (+/- 50 jaar)

2
 wiens partner recent met de behandeling is 

gestart voor borstkanker  
 X 

   

   

1. Laag; 2. midden; en 3. hoog opgeleid.   

 
 
Er zijn in totaal acht mensen geïnterviewd. Uit de tabel is af te lezen dat er een goede 
afspiegeling is gerealiseerd wat betreft vorm van kanker, stadium van de ziekte, leeftijd, 
geslacht en opleiding.  
 
 
2 Behoefte aan en gebruik van psychosociale begeleiding  
 
Alle geïnterviewde (ex-)kankerpatiënten geven aan dat ze via de oncologieverpleegkundige 
medische informatie en psychosociale begeleiding krijgen/hebben gekregen. Ook heeft de 
oncologieverpleegkundige met vier van de vijf (ex-)kankerpatiënten gesproken over de 
mogelijkheid van aanvullende psychosociale begeleiding. Geen van hen had po dat moment 
behoefte aan (aanvullende) psychosociale ondersteuning. Eén geïnterviewde zegt dat ze via 
individuele fysiotherapie aanvullende psychosociale begeleiding heeft gehad. De 
geïnterviewde patiënt die geen psychosociale begeleiding aangeboden heeft gekregen, zegt: 
‘Ik heb er wel behoefte aan gehad, toen. Ik heb me heel erg alleen gevoeld, ik wist niks. Ik 
voelde me heel erg zielig.’ Op deze ene mevrouw na is men over het algemeen positief over 
de (psychosociale) begeleiding die ze hebben ontvangen. 
 
Drie van de vier naasten geven aan dat er vanuit de professionele hoek niet met hen 
gesproken is over psychosociale begeleiding voor henzelf. Een naaste zegt dat het vaak 
bleef bij een opmerking, zoals ‘U ook sterkte, meneer’. Zij geven alle drie (zoon en twee 
partners) aan er ook geen behoefte aan te hebben (gehad) aan psychosociale begeleiding. 
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Een geïnterviewde zegt ‘Al vrij vlot was er een positieve prognose bekend en daardoor valt 
de psychische druk op mij voor een heel groot deel weg.‘ Ook geven ze aan goed te kunnen 
praten met hun partner en andere naasten. Eén van de naasten heeft via het ziekenhuis 
samen met haar man en kinderen één afspraak met een maatschappelijk werkster gehad. 
Ook heeft haar eigen bedrijfsarts haar gewezen op het ‘Ingeborg Douwes Centrum’. Zij heeft 
hier toen geen gebruik van gemaakt. Wel heeft ze op dit moment, anderhalf jaar na het 
overlijden van haar man, behoefte aan psychosociale begeleiding. 
 
 
3 Bekendheid inloophuizen 
 
De meeste geïnterviewden waren voor deelname aan het onderzoek niet of slechts 
oppervlakkig bekend met inloophuizen. Een geïnterviewde zegt ‘Ik heb daar niet echt een 
beeld van, een beetje zoals bij een psycholoog. Een verzamelgebouw met kamertjes.’ 
Anderen denken meer aan een buurthuisachtige ruimte. Eén geïnterviewde is ooit in een 
inloophuis geweest. Zij heeft voordat ze kanker kreeg enkele keren activiteiten begeleid in 
een inloophuis. Deze mevrouw en haar man (een naaste) hebben ook een vriendin die 
activiteiten van een inloophuis bezoekt. Andere geïnterviewden kennen niemand die een 
inloophuis bezoekt.  
 
Geïnterviewden zijn bekend geraakt met een inloophuis via de oncologieverpleegkundige, 
een brochure in een informatieklapper van het ziekenhuis, internet, de buurvrouw of ons 
onderzoek. Eén naaste zegt actief op zoek te zijn gegaan naar informatie over psychosociale 
ondersteuning en daarbij kwam ze een inloophuis tegen.  
 
 
4 Bekendmaking inloophuizen  
 
Volgens geïnterviewden is de behandelaar en/of de oncologieverpleegkundige de juiste 
persoon om patiënten en hun naasten te attenderen op een inloophuis. Het verstrekken van 
een brochure spreekt hen aan, omdat je die erbij kan pakken wanneer het jou uitkomt. Een 
geïnterviewde zegt ook dat naast het ziekenhuis een huisartsenpraktijk een goede plek is om 
een brochure te verspreiden. Over het inzetten van reclamespotjes om naamsbekendheid te 
genereren is men verdeeld. Verder hebben drie geïnterviewden het programma van Geer en 
Goor1 ter sprake gebracht, omdat dit volgens hen zeer taboedoorbrekend is voor 
vergelijkbare locaties / situaties.  
 
 
5 Soort activiteiten die aanspreken 
 
Met de geïnterviewden zijn de verschillende soorten activiteiten die door inloophuizen 
worden aangeboden, doorgenomen. Aan hen is gevraagd of deze activiteiten men 
aanspreekt en de reden daarvoor. 
 
Voorlichtingsactiviteiten 
Men heeft in het algemeen geen behoefte aan voorlichtingsactiviteiten. De meeste 
geïnterviewden geven aan dat ze informatie hebben gekregen via de 
oncologieverpleegkundige, voorlichtingen in het ziekenhuis of via internet informatie 
opzoeken. Dat heeft hen voldoende informatie opgeleverd.  
 

                                                
1
 Geer en Goor is een televisieprogramma van RTL 4 met de zangers Gerard Joling en Gordon als 

hoofdpersonen. In het programma leven de zangers een maand lang van een AOW, wonen gedurende die tijd in 
een woning in Amsterdam-Noord en zetten zich in voor het Nationaal Ouderenfonds. 
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Lotgenotencontact 
Eén geïnterviewde zegt wel dat ze behoefte heeft (gehad) aan lotgenotencontact: ‘Ik had 
weleens met andere mensen willen praten. De gewone mens begrijpt er niets van.’ De 
andere geïnterviewden hebben minder of geen behoefte aan lotgenotencontact.  
 
(Diversiteit van) activiteiten  
Een geïnterviewde geeft aan dat het belangrijk is dat inloophuizen meer bieden dan alleen 
informatievoorziening en lotgenotencontact. Activiteiten waarbij je iets doet zou de 
geïnterviewde meer aanspreken. ‘Iets doen zou voor mij het beste excuus zijn om bij zo’n 
soort inloophuis binnen te komen.’ Het is volgens haar ook makkelijker om via een activiteit 
met anderen te praten. Andere geïnterviewden geven ook aan dat de diversiteit aan 
activiteiten belangrijk is. 
 
Inloophuis niet specifiek voor kanker 
Enkele geïnterviewden geven aan dat ze mogelijk meer geïnteresseerd zijn in een inloophuis 
dat gericht is op chronische aandoeningen en niet specifiek op kankerpatiënten. Een 
mevrouw zegt: ‘Ik vind een inloophuis wel prima, maar niet specifiek voor mensen met 
kanker. Want wat is het nou anders of je kanker hebt of een andere aandoening waar je aan 
dood kan gaan.’ Zij geeft aan ook veel moeite te hebben rondom het stigma dat om kanker 
hangt en zegt: ‘Ik begin me langzamerhand een aparte diersoort te voelen.’ Ook de 
geïnterviewde die haar man heeft verloren aan kanker, geeft aan dat ze meer behoefte zou 
hebben aan een meer algemenere aanpak los van kanker, zoals omgaan met verlies/rouw. 
Ze geeft aan dat ze geen aansluiting zou kunnen vinden bij mensen die nog geen partner 
hebben verloren of patiënt zijn. Ze staat er meer voor open om informatie te delen met 
lotgenoten die een partner hebben verloren in een vergelijkbare gezinssituatie.  
 
 
6 Reden om (geen) gebruik te maken van inloophuizen 
 
Geen van de geïnterviewden heeft er op het moment van het interview behoefte aan om 
gebruik te gaan maken van een inloophuis. Ook zijn de meeste geïnterviewden sceptisch 
over een inloophuis als plek voor de juiste psychosociale ondersteuning. Ze denken zelf 
eerder aan individuele begeleiding van een psycholoog of maatschappelijk werker. In 
onderstaande wordt verder ingegaan op de redenen die mensen aanhalen om (geen) 
gebruik te maken van inloophuizen. 
 
Goed dat het er is 
Alle geïnterviewden vinden inloophuizen een goed initiatief voor mensen die daar behoefte 
aan hebben. Ook begrijpen ze dat mensen behoefte hebben aan een inloophuis. Een naaste 
zegt dat het goed is te weten dat er een plek waar je naartoe kunt gaan voor psychosociale 
ondersteuning als je het nodig hebt.  
 
Geschiktheid naasten 
Alle geïnterviewden vinden dat een inloophuis ook geschikt is voor naasten. Ook bestaat het 
idee bij een aantal geïnterviewden dat er een behoefte is geweest bij één van hun naasten. 
Zo denkt een geïnterviewde dat haar dochter en een andere geïnterviewde dat zijn moeder 
er mogelijk wel behoefte aan zouden hebben (gehad). Een andere (ex-)kankerpatiënte 
twijfelt, ze zegt ‘Ze waren bang dat ik dood ging. Daarom blijven ze weg en praten ze er niet 
over. Dus ik twijfel of ze dan naar zo’n inloophuis zouden gaan. Ik denk wel dat het goed 
voor ze is. En dan vooral om ervaringen te delen. Je bent met gelijkgestemden.’ 
 
Wat is het juiste moment 
Na afloop van de medische behandeling is volgens de meeste geïnterviewden een goed 
moment voor psychosociale ondersteuning: ‘Dan is er tijd om na te denken, dan ga je 
voelen.’ Ook de na-controles leveren bij geïnterviewde (ex-) kankerpatiënten vaak stress en 
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angstgevoelens op waarbij ondersteuning wenselijk kan zijn. Ten tijde van de behandeling 
staat het medische aspect hoger op de agenda. Zo zegt een geïnterviewde waarbij de 
diagnose een half jaar geleden is gesteld dat ze nu vooral bezig is met het medische aspect. 
Wel kan ze zich voorstellen dat ze in de toekomst wel behoefte heeft aan psychosociale 
ondersteuning: ‘Er komt een punt dat je je het gaat realiseren wat er allemaal gebeurd is.’ De 
geïnterviewde wiens partner aan kanker is overleden, geeft aan dat ze tijdens het 
ziekteproces eigenlijk weinig tijd had om over ondersteuning voor zichzelf na te denken. ‘Het 
is zo’n hectische periode wanneer iemand na een zware behandeling thuis komt met het 
idee: het kan nog een paar maanden duren.’ 
 
Vooroordelen 
Bij de geïnterviewden leven veel vooroordelen ten aanzien van een inloophuis. Dit blijkt 
onder andere uit de volgende citaten:  
- ‘een bejaardenhuis idee met zo’n knutseltafel’; 
- ‘er heerst daar een geitenwollensokken cultuur’; 
- ‘het is een trieste bedoening in inloophuizen. Als je daar naartoe gaat hoor je alleen 

maar over kanker, ik denk dat dat niet bijdraagt aan een goed humeur.’ De 
geïnterviewde die eerder een inloophuis heeft bezocht, ervoer het inloophuis niet als een 
trieste bedoening, maar wel dat je wordt geconfronteerd met zielige verhalen; 

- ‘je moet heel ziek zijn om er gebruik van te maken’; 
- ‘je emotioneel betrokken moet zijn bij je ziekte en jezelf’;  
- ‘je moet je emotie in een groep kunnen en willen delen’, en;  
- je moet in een sociaal isolement zitten om een inloophuis te bezoeken: ‘Sommige 

mensen zijn eenzaam, alleen of hebben geen partner.’ 
 
Schaamte / anderen niet belasten 
Enkele geïnterviewde willen geen gebruik maken van een inloophuis, omdat zij zich 
schamen voor het feit dat ze minder ziek zijn dan andere bezoekers. Ze voelen zich 
bezwaard om mensen tegen te komen die zieker zijn dan zijzelf. Een andere geïnterviewde 
voelt zich juist bezwaard door zieker te zijn dan andere bezoekers. Ze heeft een vorm van 
kanker die niet te genezen is en wil mensen die in het begin van hun ziekteproces zitten en 
hoop hebben op een goede afloop, niet belasten met een ‘doomscenario’.  
 
Sociaal netwerk 
Een andere genoemde reden om geen gebruik te maken van een inloophuis is het hebben 
van een goed sociaal netwerk. Als het sociaal netwerk minder sterk is of in de toekomst 
verandert, kan een aantal geïnterviewden zich voorstellen dat de behoefte aan het bezoeken 
van een inloophuis toeneemt. Zo zegt een naaste: ‘Nou als je alleen bent dan weet je het 
ook niet. Kijk nu is mijn vrouw er nog. Maar als er niemand thuis is en je bent alleen dan 
denk je misschien ik wip daar even heen. Want ik kom toch die mensen tegen die hetzelfde 
hebben.’ Een ander zegt: ‘Er zijn voldoende mensen die erg eenzaam zijn en die zelf geen 
initiatief nemen en daar is het hartstikke goed voor.’ 
 
Invloed van lichamelijke gesteldheid en prognose 

De lichamelijke gesteldheid en prognose zijn van invloed op het willen en kunnen bezoeken 
van een inloophuis. De meeste geïnterviewden zien een inloophuis als een plek voor hele 
zieke mensen die mogelijk niet meer beter worden en voelen zichzelf daarmee niet 
verbonden. ‘Er komen daar vreselijk zieke mensen en daar hoor ik niet bij. Ik kan alles doen 
en laten. Dit overkomt me en dit gaat weer voorbij. En over een jaar pak ik de draad weer 
op.’  
 
Ook wordt gezegd dat het kunnen bezoeken van een inloophuis afhankelijk is van je 
lichamelijke gestel. Een geïnterviewde zegt: ‘Je kunt met mij geen afspraken maken, want je 
weet niet of het lichamelijk wel lukt’. Een andere respondent geeft aan dat ze maar een korte 
dag heeft en veel moet rusten waardoor ze keuzes moet maken in wat ze doet. Een naaste 
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is van mening dat een inloophuis minder geschikt is voor terminale patiënten, omdat ze daar 
fysiek en psychisch geen energie voor hebben. 
 
Niet geconfronteerd willen worden met eigen ziekte 
De meeste geïnterviewden geven aan liever niet geconfronteerd te willen worden met hun 
ziekte. Een geïnterviewde zegt: ‘En soms wil ik er ook niet over praten, het is heel 
tegenstrijdig.’ Over lotgenotencontact zegt een geïnterviewde: ‘Je komt het in je eigen leven 
al heel veel tegen en de vraag is in hoeverre zoek je het op.’ Ook geven enkele 
geïnterviewden aan liever geen mensen te willen ontmoeten die er erger aan toe zijn dan 
zijzelf.  
 
Emotioneel niet open staan 
De meeste geïnterviewden denken dat ze emotioneel niet voldoende open (willen) staan om 
gebruik te maken van een inloophuis. Een geïnterviewde zegt: ‘Mijn vriendin heeft ook 
borstkanker gehad en die ging wel naar een inloophuis. Zij heeft er veel aan gehad. Maar zij 
kon zichzelf ook heel goed uiten, huilen en weet ik veel wat allemaal. Maar dat heb ik niet 
want ik ga niet in een groep van mensen huilen.’ Andere geven aan dat ze het van nature 
niet in zich hebben om (emotionele) dingen te delen. Eén geïnterviewde zegt daarover: ‘Je 
hebt er alleen baat bij als je ervoor open staat en dat sta ik niet.’ 
 
Geen behoefte aan groepsactiviteiten 
Alle geïnterviewden geven aan geen behoefte te hebben aan groepsactiviteiten. Ze zeggen 
onder andere: 
- ‘ik ben niet zo’n clubjesmens’; 
- ‘ik ben niet zo van de praatgroepen’; 
- ‘ik ben niet zo’n prater’ en; 
- ‘ik houd niet van grote groepen.’ 
 
Wat valt er te halen 
Een geïnterviewde geeft aan dat ze eerst voor zichzelf duidelijk wil hebben wat haar 
hulpvraag is en daarna passende hulp zoeken: ‘Want ik wil weten wat ik daar ga zoeken.’ 
Ook wordt gezegd dat de emotionele belasting van een bezoek bij een inloophuis zwaar kan 
zijn en doordat ‘je niet van tevoren weet wat het je oplevert’ is besloten om niet op zoek te 
gaan naar psychosociale ondersteuning.  
 
Leeftijd bezoekers 
Een gelijke leeftijd van andere bezoekers speelt volgens enkele geïnterviewden een rol. De 
geïnterviewde die haar partner heeft verloren aan kanker geeft aan dat zij weinig aansluiting 
zou kunnen vinden bij een tachtigjarige die haar partner is verloren aan kanker. ‘Het maakt 
heel veel uit, kijk ben je 20 met kanker of ben je 50 of ben je 80. Je hebt allemaal hele 
andere perspectieven en omstandigheden.‘ 
 
Angst om bekenden tegen te komen 

Bij de meeste geïnterviewden speelt de angst om bekenden tegen te komen geen rol. Bij één 
van de geïnterviewden speelde dit wel een belangrijke rol.  
 
Praktische redenen 
Praktische redenen zoals openingstijden en bereikbaarheid van het inloophuis zouden bij 
enkele geïnterviewden een rol spelen om een inloophuis (in de toekomst) te kunnen 
bezoeken. Zo spelen openingstijden voornamelijk een rol voor degenen die werken en/of een 
gezinsleven hebben.  
 
Bij een naaste zonder rijbewijs en bij een patiënte die zich alleen kan verplaatsen met een 
scootmobiel speelt de bereikbaarheid van een inloophuis een rol. De afstand moet voor hen 
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te overzien zijn. Ook anderen geven aan dat ze het liefst binnen een bereisbare afstand 
willen, maar ook wordt gezegd dat ‘als je iets graag wilt je er wel komt.’ 
 
Passend aanbod 
Enkele geïnterviewden geven aan dat de activiteiten niet aansluiten bij wat ze leuk vinden. 
Dit blijkt uit de volgende citaten:   
- ‘ik ben niet creatief’;  
- ‘ik sport zelf al voldoende’; 
- ‘maar om dan gezamenlijk liedjes te gaan zingen, dat zie ik niet zo zitten’;  
- ‘informatie kun je zelf vinden op internet of via voorlichtingen van het ziekenhuis.’ 
 
Ontlasting van de artsen 
Een geïnterviewde geeft aan dat een inloophuis ook ingezet kan worden ter ontlasting van 
de artsen. Hij zegt: ‘Wij vroegen alles maar aan de huisarts maar volgens mij is dat niet echt 
zijn taak. Hij kan zijn tijd beter besteden.’ 
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Bijlage 3 
Online vragenlijst: Behoefteonderzoek onder mensen die kanker hebben 
(gehad) en hun naasten die (nog) geen gebruik maken van een 
inloophuis  
 
 

Screeningsvraag voor NoTies 
 
Bent u in de afgelopen vijf jaar zelf of in uw directe omgeving geconfronteerd met de ziekte 
kanker? U kunt meerdere antwoorden aanklikken. 
 
1 Ja, ik heb zelf kanker (gehad)  
2 Ja, mijn partner heeft kanker (gehad) 
3 Ja, mijn kind heeft kanker (gehad)  
4 Ja, mijn (schoon-)vader / moeder heeft kanker (gehad) 
5 Ja, mijn broer / zwager / (schoon-)zus heeft kanker (gehad) 
6 Ja, één van mijn beste vrienden heeft kanker (gehad) 
7 Ja, anders, namelijk      
8 Nee  
 
[Indien respondent antwoordoptie 7, 8 invult aangeven dat de vragenlijst niet voor de 
respondent geschikt is en excluderen.] 

 
 
Wanneer is deze diagnose bij u of uw naaste gesteld? [Uniek maken voor (ex-)patiënt en 
naaste] 
 
 Maand     Jaartal 

 

    

  
 
[Gewenste verdeling 250 mensen met optie 1 en zoveel mogelijk gelijke verdeling van in 
totaal 150 mensen die antwoordoptie 2 t/m 6 aanklikken.] 
 
[Indien iemand zowel (ex-)patiënt als naaste is dan wordt deze – indien nodig bij de vraag - 
ingedeeld in de groep (ex-)patiënt.] 
 
Heeft u in de afgelopen 5 jaar een inloophuis1 bezocht? [Uitleg inloophuis, zie voetnoot.] 
 
1 Nee 
2 Ja 
 
[Indien respondent antwoordoptie 1 invult, doorverwijzen naar de vragenlijst. Indien dit niet 
het geval is, aangeven dat de vragenlijst niet voor de respondent geschikt is en excluderen.] 
 
Digitale vragenlijst [antwoorden bij alle vragen is verplicht] 
 

 
 

                                            
1
 Inloophuizen bieden mensen met kanker en mensen in hun directe omgeving een luisterend oor of 

psychosociale ondersteuning bij de verwerking van wat hun is overkomen. Er zijn momenteel 60 
inloophuizen in Nederland.  
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Introductie tekst 
 
[Op aparte slide / scherm weergeven:] 
 
U heeft aangegeven dat u in de afgelopen vijf jaar zelf en in uw directe omgeving [uniek 
maken voor (ex-)patiënt en naaste] geconfronteerd bent geweest met de ziekte kanker. Wij 
voeren een onderzoek uit naar de niet-medische zorg die mensen met kanker en hun 
naasten (willen) ontvangen. Hiermee willen wij bereiken dat wij mensen, zoals u, in de 
toekomst beter kunnen ondersteunen.  
 
IPSO dankt u hartelijk voor uw bereidheid de vragenlijst in te vullen.  
 
Drie aanwijzingen voordat u begint:  

 Wij willen u vragen de vragenlijst voor uzelf als (ex-)patiënt in te vullen. [Alleen tonen 
indien iemand zowel (ex-)patiënt als naaste is] 

 Lees elke vraag en bijbehorende antwoordmogelijkheden goed door voordat u antwoord 
geeft. 

 Klik steeds het antwoord aan dat het meest van toepassing is. 

 Klik bij elke vraag één antwoord aan, tenzij anders staat vermeld. 
 
 
Denkt u bij het beantwoorden van de vragen steeds aan uw eigen ervaring.  
 
Uw antwoorden worden vertrouwelijk verwerkt. 
 
Klik op ‘Verder’ om de vragenlijst te starten.  
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A  Ervaring psychosociale ondersteuning 
 
Eerst willen we u een aantal vragen stellen over uw ervaring met psychosociale 
ondersteuning.  
 

 
Psychosociale ondersteuning 
Onder psychosociale ondersteuning verstaan wij ondersteuning die wel bij de ziekte hoort 
maar niet medisch is. Deze vorm van ondersteuning kan er bijvoorbeeld op gericht zijn om 
beter om te kunnen gaan met de ziekte, de onzekerheid of het weer oppakken van 
dagelijkse activiteiten en werk.  
 

 
A1 Heeft uw behandelaar / de behandelaar van uw naaste met u gesproken over de 

mogelijkheden van psychosociale ondersteuning? [Uniek maken voor (ex-)patiënt en 
naaste.] [bekendheid en behoefte aan psychosociale ondersteuning] 

 
 1 Ja, ik ben doorverwezen 
 2  Ja, maar ik ben niet doorverwezen 
  3 Nee, maar ik had dat wel gewild 
 4 Nee en ik had dat ook niet gewild   
 
A2 Heeft u in het kader van uw ziekte / de ziekte van uw naaste gebruik gemaakt van 

één of meerdere van onderstaande vormen van psychosociale ondersteuning?  
[Uniek maken voor (ex-)patiënt en naaste] [gebruik psychosociale ondersteuning] 
U kunt meerdere antwoorden aanklikken. 
 
Ja, namelijk van: … 
 
1 een psycholoog  
2 maatschappelijk werk 
3 mindfulness 
4 yoga  
5 ontspanningstherapie 
6 muziektherapie 
7 lotgenootgroepen 
8 groepstherapie 
9 sportieve activiteiten voor mensen met kanker 
10 creatieve activiteiten zoals schilderen 
11 rouwverwerking groep 
12 psychosociale ondersteuning op het internet 
13 anders, namelijk      
14 anders, namelijk      
15 nee, geen van bovenstaande vormen van psychosociale ondersteuning, ga 

door naar vraag A4  
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A3 Welke meerwaarde heeft de psychosociale ondersteuning voor u gehad?  
U kunt meerdere antwoorden aanklikken. [voordelen ondersteuning] 
 
1 Acceptatie van de ziekte  
2 Vertrouwen op eigen kracht  
3 Ervaringen delen met anderen 
4 Informatie over kanker 
5 Hoe om te gaan met kanker 
6 Hoe om te gaan met het toekomstig overlijden 
7 Meer grip op emoties 
8 Verbetering kwaliteit van leven 
9 Ik kon mijn verhaal kwijt 
10 Een luisterend oor 
11 Afleiding 
12 Ondersteuning  
13 Rouwverwerking 
14 Anders, namelijk     
15 Geen van bovenstaande, de begeleiding heeft geen meerwaarde gehad 

 
A4 Heeft u op dit moment behoefte aan (aanvullende) psychosociale ondersteuning?  
 [behoefte ondersteuning] 
 

1 Ja, zeker  
2 Ja, misschien  
3 Nee, op dit moment niet maar mogelijk in de toekomst wel  
4 Nee, nu en in de toekomst niet  
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B Bekendheid en waardering activiteiten en begeleiding inloophuizen 
 
De volgende vragen gaan over uw bekendheid met en de waardering voor activiteiten en 
begeleiding die aangeboden wordt in inloophuizen.  
 
B1 Weet u van het bestaan van inloophuizen? [bekend met inloophuis]]  
 

1 Ja, ga door naar vraag B2 
2 Wel eens van gehoord, maar weet niet wat het precies is, ga door naar 

tekstblok voor vraag B4 
 3 Nee, ga door naar tekstblok voor vraag B4 
 
B2 Op welke wijze bent u bekend geraakt met inloophuizen? [bekend met inloophuis]] 

U kunt meerdere antwoorden aanklikken. 
 
 Via…  

1 de huisarts 
2 de specialist 
3 de oncologie verpleegkundige 
4 familie of vrienden 
5 brochure 
6 open dag 
7 krant, radio, tv 
8 internet, sociale media (Facebook, Twitter) 
9 de campagne Wat doet Kanker met jou 
10 anders, namelijk      
[ga door naar vraag B3] 

 
B3 Weet u wat voor activiteiten en ondersteuning via inloophuizen worden aangeboden? 

 [bekend met inloophuis]] 
 
 1  Ja, vrij precies 
 2  Ja, ongeveer 
 3  Twijfel 
 4  Nee 

[ga door naar tekstblok voor B5] 
 

 

 
Wat is een inloophuis?  
Inloophuizen bieden mensen met kanker en mensen in hun directe omgeving een luisterend 
oor of psychosociale ondersteuning bij de verwerking van wat hun is overkomen. Er zijn 
inloopochtenden, ontspannende en creatieve activiteiten en u kunt in contact komen met 
lotgenoten. Ook worden er vaak thema- en voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd en 
wordt er via spreekuren psychosociale ondersteuning geboden. Inloophuizen werken naast 
enkele professionals vooral met vrijwilligers. Er zijn momenteel 60 inloophuizen in 
Nederland. 
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B4 Op welke wijze zou u bekend gemaakt willen worden met het bestaan van een 
inloophuis? [bekend met inloophuis] 
U kunt meerdere antwoorden aanklikken. 

 
 Via…  

4 de huisarts 
5 de specialist 
6 de oncologie verpleegkundige 
4 familie of vrienden 
5 brochure 
6 open dag 
7 krant, radio, tv 
8 internet, sociale media (Facebook, Twitter) 
9 een campagne  
10 anders, namelijk      
11 geen van bovenstaande, ik wil niet bekend gemaakt worden met inloophuizen 
[ga door naar vraag B5]     

 
 

 
Wat is een inloophuis?  
Inloophuizen bieden mensen met kanker en mensen in hun directe omgeving een luisterend 
oor of psychosociale ondersteuning bij de verwerking van wat hun is overkomen. Er zijn 
inloopochtenden, ontspannende en creatieve activiteiten en u kunt in contact komen met 
lotgenoten. Ook worden er vaak thema- en voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd en 
wordt er via spreekuren psychosociale ondersteuning geboden. Inloophuizen werken naast 
enkele professionals vooral met vrijwilligers. Er zijn momenteel 60 inloophuizen in 
Nederland. 
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B5 Hieronder staan enkele activiteiten en het ondersteuningsaanbod die via inloophuizen 
worden aangeboden. Kunt u aangeven in hoeverre u deze voor uzelf geschikt zou 
vinden? [behoefte / interesse activiteiten inloophuis]] 
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Algemeen     

Een gesprek over wat me is overkomen     

Lotgenotencontact     

Documentatie / informatievoorziening     

Voorlichtingsavonden      

Bijeenkomsten voor specifieke doelgroepen 
zoals partners van, jongeren, 
rouwverwerking etc. 

    

(Telefonische) spreekuren     

Praten met vrijwilligers     

 
Activiteiten 

    

Ontmoetingsactiviteiten (inloopochtend, 
spelletjes doen, samen eten, e.d.) 
 

    

Ontspanningsactiviteiten (yoga, mindfulness, 
tai chi, bewegen op muziek, massage, e.d.) 
 

    

Creatieve activiteiten (schilderen, koor, 
fotografie, e.d.) 
 

    

Sportieve activiteiten (wandelen, zwemmen, 
e.d.) 
 

    

Koken     

 
Psychosociale ondersteuning 

    

Individuele ondersteuning     

Ondersteuning in een groep     
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B6 Hieronder staan stellingen over het bezoeken van het inloophuis. Kunt u aangeven in 
hoeverre u het hiermee eens bent? [houding t.o.v. inloophuis] [Rouleer de volgorde 
van de vragen]  
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Het is goed dat er inloophuizen bestaan.     

Het is belangrijk dat mensen die er behoefte aan 
hebben naar een inloophuis kunnen gaan. 

    

Inloophuizen hebben voor mij een negatief imago      

Inloophuizen zijn er vooral voor mensen die 
ernstig ziek zijn en hun naasten. 

    

Inloophuizen zijn er vooral voor mensen die 
weinig vrienden en familie hebben. 

    

Om een inloophuis te bezoeken moet je je 
emotioneel open kunnen stellen. 

    

In inloophuizen is er veel verdriet     

 
B7 Welke voordelen denkt u dat het bezoeken van een inloophuis heeft? [voordelen 

inloophuis] 
U kunt meerdere antwoorden aanklikken. 

 
1 Mensen kunnen hun verhaal kwijt 
2 Mensen kunnen ervaringen delen met lotgenoten 
3 Mensen leren omgaan met alles wat hun overkomt 
4 Mensen krijgen begrip van gelijkgestemden  
5 Men staat er minder alleen voor  
6 De huisartsen, specialisten en oncologisch verpleegkundigen worden ontlast 
7 Anders, namelijk     
5 Geen van bovenstaande   

 
B8 U weet nu iets meer over een inloophuis. Zou u er nu of in de nabije toekomst gebruik 

van willen maken? 
 

1 Ja, zeker ga door naar vraag C2 
2 Ja, misschien  
3 Nee  
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C Redenen om geen gebruik te maken van activiteiten en begeleiding door 
inloophuizen 

 
De volgende vragen gaan over de redenen waarom u (misschien) geen gebruik wil maken 
van de begeleiding en activiteiten die aangeboden worden door inloophuizen.  
 
C1 Kunt u aangeven of de volgende aspecten voor u een reden zijn om geen gebruik te 

maken van de begeleiding en activiteiten die aangeboden worden door inloophuizen. 
[reden geen gebruik maken inloophuis] 

 
 

J
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  Algemene redenen 
1 Ik heb geen behoefte aan psychosociale 
 ondersteuning. 
 

  Persoonlijke redenen 
2 Ik ben er nog niet aan toe. 
 

  3 Ik heb dat niet nodig. 
 

  4 Ik heb er geen tijd voor. 
 

  5 Ik ben geen prater. 
 

  6 Ik wil niemand tot last zijn / ik vind het lastig om hulp te 
vragen. 

 

  7 Ik vind het lastig om een eerste stap te zetten. 
 

  8 Ik kan goed omgaan met mijn ziekte / de ziekte van mijn 
 naaste [Uniek maken voor (ex-)patiënt of naaste]. 
 

  9 Ik sta er emotioneel niet voor open. 
 

  10 Ik wil me geen patiënt voelen. [alleen bij (ex-)patiënt] 
 

  11 Ik wil niet geconfronteerd worden met de ziekte. 
 

  12 Ik wil niet weten hoe goed / slecht het met anderen 
 gaat. 
 

  13 Ik schaam mij voor mijn ziekte / de ziekte van mijn naaste 
[Uniek maken voor (ex-)patiënt of naaste]. 

 

  14 Ik heb veel familie en vrienden waar ik terecht kan. 
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  Lichamelijke redenen 
15 Ik heb geen klachten. 
 

  16 Ik voel me er lichamelijk te slecht voor 
 

  Praktische redenen  
17 Ik heb er onvoldoende financiële middelen voor. 
 

  Andere bezoekers of gasten  
18 Ik houd niet van groepsactiviteiten. 
 

  19 Anderen hoeven mij niet zo ziek te zien.[alleen bij (ex-) 
 patiënt] 
 

  20 Er zijn mogelijk niet voldoende bezoekers of gasten. 
 

  21 Er zijn mogelijk niet voldoende bezoekers of gasten van 
mijn eigen leeftijd. 

 

  22 Er zijn mogelijk niet voldoende bezoekers of gasten met 
een zelfde vorm kanker / waar mijn naaste mee te maken 
heeft (gehad) [Uniek maken voor (ex) patiënt of naaste]. 

 

  23 Ik wil geen bekende(n) tegenkomen. 
 

  Kenmerken en aanbod inloophuis 
24 Er is geen inloophuis in de buurt. 
 

  25 Slechte bereikbaarheid van het inloophuis. 
 

  26 Het inloophuis wordt door vrijwilligers gerund. 
 

  27 De activiteiten sluiten waarschijnlijk niet aan bij wat ik 
leuk vind / nodig heb. 
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C2 Denkt u dat de volgende personen van u verwachten dat u een inloophuis zou 
bezoeken? [sociale invloed] 
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Partner, beste vriend of vriendin      

Familieleden      

Vrienden      

Huisarts 
  

     

Behandelend oncoloog of specialist      

(Oncologisch) verpleegkundige      

  
C3 Wat zou u kunnen motiveren om (in de toekomst) wel gebruik te maken van een 

inloophuis?  
U kunt meerdere antwoorden aanklikken. [motivatie] 

 
1 Meer informatie 
2 Zekerheid van professionele begeleiding te ontvangen 
3 Dat iemand mij daar introduceert 
4 Dat er niet alleen mensen komen die geconfronteerd zijn met kanker maar een 
 breder publiek 
5 Als ik / mijn naaste (opnieuw) ziek word(t) [Uniek maken voor (ex-) patiënt 
 of naaste] 
6 Als ik weet dat er mensen komen die in dezelfde situatie zitten als ik zit  
7 Als de ziekte (van mijn naaste) terminaal wordt [Uniek maken voor (ex-) 

patiënt of naaste] 
8 Als iemand die emotioneel dicht bij me staat ziek wordt  
9 Als ik psychische klachten krijg  
10 Anders, namelijk       
11 Geen van bovenstaande, ik ben niet van plan gebruik te maken van een 

inloophuis.  
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D Medische gegevens [achtergrond kenmerken] 
 
De volgende vragen hebben betrekking op de gezondheidstoestand van u of uw naaste. 
[Uniek maken voor (ex-)patiënt en naaste] 
 
D1 Met welke vorm van kanker heeft u of uw naaste te maken (gehad)? [Uniek maken 

voor (ex-)patiënt en naaste] 
U kunt meerdere antwoorden aanklikken. 
 

   1  Borstkanker 
 2  Lymfklierkanker 
   3  Prostaatkanker 

4  Eierstokkanker 
    5  Huidkanker 

6  Slokdarmkanker 
   7  Darmkanker 

8  Maagkanker 
    9  Longkanker 

10  Nierkanker 
   11  Blaaskanker 

12  Botkanker 
    13  Baarmoederhalskanker 

14  Alvleesklierkanker 
   15  Anders, namelijk       
 
D2 Wanneer is deze diagnose bij u of uw naaste gesteld? [Uniek maken voor (ex-)patiënt 

en naaste] 
 
Maand  

 

Jaartal 

 

  
D3 Heeft u of uw naaste ook te maken met andere aandoeningen? [Uniek maken voor 

(ex-)patiënt en naaste] 
U kunt meerdere antwoorden aanklikken. 

 
1  Geen andere aandoeningen 
2  Hart- en vaatziekten 
3  COPD 
4  Astma 
5  Diabetes, suikerziekte 
6  Reuma 
7  Nierziekte 
8  Anders, namelijk     

 
D4 Wat is de huidige situatie van de ziekte bij u of uw naaste?  

[Uniek maken voor (ex-)patiënt en naaste] 
 

1  Onbekend 
2  Genezen verklaard / vrij van kanker 
3  Goede kans op genezing 
4  Levensverlengende behandeling 
5  Levensverlengende behandeling niet meer mogelijk 
6  Mijn naaste is overleden  ga door naar onderdeel E  

[alleen tonen bij naaste] 
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D5 Bent u of is uw naaste momenteel onder medische behandeling voor kanker? [Uniek 
maken voor (ex-)patiënt en naaste] 

 
1 Nee, geen behandeling ga door naar onderdeel E 
2  Alleen onder controle ga door naar onderdeel E 
3  Reguliere medische behandeling 

 
D6 Om welke behandeling gaat het? [Uniek maken voor (ex-) patiënt, naaste of beide]  

U kunt meerdere antwoorden aanklikken. 
 
   1  Geen behandeling 

2  Operatie 
   3  Bestraling 

4  Chemokuur 
5  Hormonen 
6  Anders, namelijk,     

 
 
E Kwaliteit van leven 
 
Onderstaande vragen gaan over uw kwaliteit van leven en hebben betrekking op 
verschillende aspecten van uw algehele gezondheid. Vult u deze vragen in voor uzelf.  
 
E1 Hoe zou u uw algehele lichamelijke toestand gedurende de afgelopen week 

beoordelen?  
(1 = erg slecht, 7 = uitstekend) 

 
    1       2        3        4        5        6        7 
 
E2 Hoe zou u uw algehele gezondheid gedurende de afgelopen week beoordelen?  

(1 = erg slecht, 7 = uitstekend) 
 

1       2        3        4        5        6        7 
  

E3 Hoe zou u uw algehele kwaliteit van leven gedurende de afgelopen week 
beoordelen? (1 = erg slecht, 7 = uitstekend) 

 
1       2        3        4        5        6        7 

 
 
F Algemene gegevens  
 
Tot slot zouden wij graag enkele algemene vragen stellen [de vragen met * achter de vraag 
zijn bekend bij NoTies] 
 
F1*  Wat is uw geslacht 
 
 1 Man 
 2 Vrouw 
 
F2*  Wanneer bent u geboren? 
 
 Dag:  Maand:  Jaar:   
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F3* In welk land bent u geboren? 
 

1 Nederland 
2  Nederlandse Antillen / Aruba 
3  Suriname  
4  Turkije 
5  Marokko 
6  West-Europees land 
7  Oost-Europees land 

 8  anders, namelijk     
 
F4* Is één van uw ouders in een ander land dan Nederland geboren? 
  

1 Nee 
2 Ja, namelijk in     

 
F5* Heeft u een thuiswonend kind of kinderen die jonger zijn dan 18 jaar? 

 
1 Ja 
2 Nee 

 
F8*.  Hoe is uw huishouden op dit moment samengesteld? 
 
 1 Alleenstaand zonder thuiswonende kinderen 
 2  Alleenstaand met thuiswonende kinderen 
 3  Samenwonend/getrouwd zonder thuiswonende kind(eren) 
 4  Samenwonend/getrouwd met thuiswonende kind(eren) 
 5  Thuiswonend bij (groot)ouder(s)/familie 
 6  Woongroep/studentenhuis 
 7  Anders, namelijk _____________________________ 

 
F6*  Wat is de hoogste opleiding die u heeft genoten (met diploma)? 
 

1 Geen opleiding 
2 Lagere school/basisschoolonderwijs 
3  (voorbereidend) lager beroepsonderwijs (LBO, LHNO, LEAO, VMBO-

basisberoeps, VMBO-kader) 
4 Middelbaar voortgezet onderwijs (MULO, MAVO, VMBO-T, VMBO-Gemengde 

leerweg) 
5  Hoger voortgezet onderwijs (HBS, MMS, HAVO, VWO / atheneum, 

gymnasium) 
  6  Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) 

7  Hoger beroepsonderwijs (HBO) 
8  Universitair onderwijs (WO) 
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F7* Welke situatie is op u van toepassing?  
U kunt meerdere antwoorden aanklikken. 
 
1  Ik werk fulltime (35 uur of meer) 
2  Ik werk parttime 
3  Ik ben zelfstandig ondernemer 
4  Ik doe vrijwilligerswerk 
5  Ik werk in mijn huishouden 
6  Ik wil wel werken, maar ik vind geen betaald werk 
7  Ik ben afgekeurd om te werken (WAO, WIA) 
8  Ik heb me ziek gemeld bij mijn werkgever 
9  Ik studeer 
10  Ik ben met (pre)pensioen 
 
 

Hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek!  
U kunt het venster nu sluiten.  
 
 



Bijlage 4 IPSO Behoefteonderzoek Frequenties

Screeningsvragen

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 399 249 150

Ja, ik heb zelf kanker (gehad) 62% 100% -

Ja, mijn partner heeft kanker (gehad) 9% 9% 7%

Ja, mijn kind heeft kanker (gehad) 2% 2% 2%

Ja, mijn (schoon-)vader / moeder heeft kanker (gehad) 24% 16% 37%

Ja, mijn broer / zwager / (schoon-)zus heeft kanker (gehad) 16% 14% 20%

Ja, één van mijn beste vrienden heeft kanker (gehad) 26% 12% 48%

Ja, anders, namelijk 6% 2% 11%

Nee - - -

Totaal 144% 155% 125%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 399 249 150

Nee 100% 100% 100%

Ja - - -

Totaal 100% 100% 100%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 399 249 150

Ja, ik ben doorverwezen 12% 15% 5%

Ja, maar ik ben niet doorverwezen 15% 19% 7%

Nee, maar ik had dat wel gewild 14% 11% 19%

Nee en ik had dat ook niet gewild 60% 54% 69%

Totaal 100% 100% 100%

over de mogelijkheden van psychosociale ondersteuning?

Totaal

s01: Bent u in de '''afgelopen vijf jaar''' zelf of in uw directe omgeving

geconfronteerd met de ziekte kanker? U kunt meerdere antwoorden aanklikken.

Totaal

Quota group:

s02: Heeft u '''in de afgelopen vijf jaar''' een inloophuis bezocht?

qA1: Heeft uw behandelaar / de behandelaar van uw naaste '''met u''' gesproken

Totaal

Quota group:

Quota group:

A. Ervaring psychosociale ondersteuning

59



(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 399 249 150

een psycholoog 10% 12% 7%

maatschappelijk werk 8% 9% 6%

mindfulness 3% 4% 1%

yoga 3% 3% 4%

ontspanningstherapie 2% 3% 1%

muziektherapie 2% 2% 2%

lotgenootgroepen 4% 6% 1%

groepstherapie 2% 3% 1%

sportieve activiteiten voor mensen met kanker 3% 4% 1%

creatieve activiteiten zoals schilderen 1% 1% 1%

rouwverwerking groep 0% 0% -

psychosociale ondersteuning op het internet 3% 4% 1%

anders, namelijk 6% 7% 3%
nee, geen van bovenstaande vormen van psychosociale 

ondersteuning 71% 65% 81%

Totaal 119% 124% 111%

U kunt meerdere antwoorden aanklikken.

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 116 87 29

Acceptatie van de ziekte 32% 38% 14%

Vertrouwen op eigen kracht 30% 32% 24%

Ervaringen delen met anderen 19% 18% 21%

Informatie over kanker 17% 16% 21%

Hoe om te gaan met kanker 24% 29% 10%

Hoe om te gaan met het toekomstig overlijden 9% 8% 10%

Meer grip op emoties 22% 22% 24%

Verbetering kwaliteit van leven 10% 10% 10%

Ik kon mijn verhaal kwijt 36% 41% 21%

Een luisterend oor 34% 37% 28%

Afleiding 16% 16% 14%

Ondersteuning 24% 24% 24%

Rouwverwerking 5% 1% 17%

Anders, namelijk 3% 3% -
Geen van bovenstaande, de begeleiding heeft geen 

meerwaarde gehad 4% 3% 7%

Totaal 286% 300% 245%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 399 249 150

Ja, zeker 6% 7% 3%

Ja, misschien 7% 9% 5%

Nee, op dit moment niet maar mogelijk in de toekomst wel 38% 39% 37%

Nee, nu en in de toekomst niet 49% 46% 55%

Totaal 100% 100% 100%

Quota group:

Totaal

qA4: Heeft u op dit moment behoefte aan (aanvullende) psychosociale

ondersteuning?

ondersteuning? U kunt meerdere antwoorden aanklikken.

gemaakt van één of meerdere van onderstaande vormen van psychosociale

Totaal

qA2: Heeft u in het kader van uw ziekte / de ziekte van uw naaste gebruik

qA3: Welke meerwaarde heeft de psychosociale ondersteuning voor u gehad?

Totaal

Quota group:

Quota group:
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(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 399 249 150

Ja 27% 34% 17%

Wel eens van gehoord, maar weet niet wat het precies is 31% 28% 36%

Nee 42% 39% 47%

Totaal 100% 100% 100%

U kunt meerdere antwoorden aanklikken.

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 109 84 25

de huisarts 10% 10% 12%

de specialist 13% 15% 4%

de oncologie verpleegkundige 16% 18% 8%

familie of vrienden 12% 12% 12%

brochure 18% 20% 12%

open dag 2% 1% 4%

krant, radio, tv 35% 36% 32%

internet, sociale media (Facebook, Twitter) 21% 17% 36%

de campagne Wat doet Kanker met jou 6% 7% 4%

anders, namelijk 11% 13% 4%

Totaal 144% 149% 128%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 109 84 25

Ja, vrij precies 10% 13% -

Ja, ongeveer 59% 56% 68%

Twijfel 15% 15% 12%

Nee 17% 15% 20%

Totaal 100% 100% 100%

Totaal

Quota group:

B3: Weet u wat voor activiteiten en ondersteuning via inloophuizen worden

Totaal

Quota group:

aangeboden?

B2: Op welke wijze bent u bekend geraakt met inloophuizen?

Totaal

B1: Weet u van het bestaan van inloophuizen?

B. Bekendheid en waardering activiteiten en begeleiding inloophuizen

Quota group:
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(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 290 165 125

de huisarts 38% 36% 40%

de specialist 42% 42% 42%

de oncologie verpleegkundige 38% 37% 38%

familie of vrienden 12% 9% 17%

brochure 22% 18% 28%

open dag 10% 10% 10%

krant, radio, tv 13% 5% 23%

internet, sociale media (Facebook, Twitter) 17% 14% 21%

een campagne 9% 5% 14%

anders, namelijk 2% 1% 4%
geen van bovenstaande, ik wil niet bekend gemaakt worden 

met inloophuizen 20% 24% 14%

Totaal 222% 200% 251%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 399 249 150

Geschikt 28% 29% 27%

Enigszins geschikt 34% 34% 35%

Niet echt geschikt 21% 21% 21%

Beslist niet geschikt 17% 17% 17%

Totaal 100% 100% 100%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 399 249 150

Geschikt 27% 27% 26%

Enigszins geschikt 31% 29% 33%

Niet echt geschikt 24% 24% 23%

Beslist niet geschikt 18% 19% 17%

Totaal 100% 100% 100%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 399 249 150

Geschikt 45% 46% 45%

Enigszins geschikt 32% 28% 38%

Niet echt geschikt 14% 16% 10%

Beslist niet geschikt 9% 10% 7%

Totaal 100% 100% 100%

Hieronder staan enkele activiteiten en het ondersteuningsaanbod die via inloophuizen worden aangeboden.

gesprek over wat me is overkomen

Totaal

B4: Op welke wijze zou u bekend gemaakt willen worden met het bestaan van een

Quota group:

B5a_1: Kunt u aangeven in hoeverre u deze voor uzelf geschikt zou vinden? - Een

inloophuis? U kunt meerdere antwoorden aanklikken.

Quota group:

Totaal

B5a_3: Kunt u aangeven in hoeverre u deze voor uzelf geschikt zou vinden? -

Documentatie / informatievoorziening

Totaal

Quota group:

B5a_2: Kunt u aangeven in hoeverre u deze voor uzelf geschikt zou vinden? -

Totaal

Quota group:

Lotgenotencontact
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(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 399 249 150

Geschikt 28% 29% 27%

Enigszins geschikt 33% 32% 36%

Niet echt geschikt 26% 27% 25%

Beslist niet geschikt 12% 12% 11%

Totaal 100% 100% 100%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 399 249 150

Geschikt 19% 17% 22%

Enigszins geschikt 29% 27% 33%

Niet echt geschikt 31% 33% 28%

Beslist niet geschikt 21% 22% 17%

Totaal 100% 100% 100%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 399 249 150

Geschikt 20% 20% 21%

Enigszins geschikt 29% 27% 31%

Niet echt geschikt 31% 31% 31%

Beslist niet geschikt 20% 22% 17%

Totaal 100% 100% 100%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 399 249 150

Geschikt 20% 18% 23%

Enigszins geschikt 36% 36% 37%

Niet echt geschikt 27% 29% 22%

Beslist niet geschikt 18% 17% 18%

Totaal 100% 100% 100%

Quota group:

B5a_4: Kunt u aangeven in hoeverre u deze voor uzelf geschikt zou vinden? -

Voorlichtingsavonden

Totaal

Bijeenkomsten voor specifieke doelgroepen zoals partners van, jongeren,

rouwverwerking etc.

Quota group:

Totaal

B5a_7: Kunt u aangeven in hoeverre u deze voor uzelf geschikt zou vinden? -

B5a_5: Kunt u aangeven in hoeverre u deze voor uzelf geschikt zou vinden? -

Praten met vrijwilligers

Quota group:

Totaal

Quota group:

B5a_6: Kunt u aangeven in hoeverre u deze voor uzelf geschikt zou vinden? -

(Telefonische) spreekuren

Totaal
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(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 399 249 150

Geschikt 15% 15% 14%

Enigszins geschikt 24% 20% 31%

Niet echt geschikt 35% 38% 29%

Beslist niet geschikt 26% 27% 26%

Totaal 100% 100% 100%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 399 249 150

Geschikt 20% 20% 21%

Enigszins geschikt 29% 29% 29%

Niet echt geschikt 28% 29% 26%

Beslist niet geschikt 23% 22% 24%

Totaal 100% 100% 100%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 399 249 150

Geschikt 18% 18% 17%

Enigszins geschikt 25% 24% 26%

Niet echt geschikt 31% 32% 30%

Beslist niet geschikt 26% 25% 27%

Totaal 100% 100% 100%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 399 249 150

Geschikt 23% 24% 21%

Enigszins geschikt 28% 28% 29%

Niet echt geschikt 28% 29% 27%

Beslist niet geschikt 21% 19% 23%

Totaal 100% 100% 100%

B5b_3: Kunt u aangeven in hoeverre u deze voor uzelf geschikt zou vinden? -

Totaal

B5b_1: Kunt u aangeven in hoeverre u deze voor uzelf geschikt zou vinden? -

Quota group:

B5b_2: Kunt u aangeven in hoeverre u deze voor uzelf geschikt zou vinden? -

Ontmoetingsactiviteiten (inloopochtend, spelletjes doen, samen eten, e.d.)

Quota group:

Ontspanningsactiviteiten (yoga, mindfulness, tai chi, bewegen op muziek,

massage, e.d.)

Totaal

Creatieve activiteiten (schilderen, koor, fotografie, e.d.)

Quota group:

Totaal

Sportieve activiteiten (wandelen, zwemmen, e.d.)

Quota group:

B5b_4: Kunt u aangeven in hoeverre u deze voor uzelf geschikt zou vinden? -

Totaal
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(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 399 249 150

Geschikt 17% 17% 15%

Enigszins geschikt 19% 18% 21%

Niet echt geschikt 35% 36% 33%

Beslist niet geschikt 30% 29% 31%

Totaal 100% 100% 100%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 399 249 150

Geschikt 32% 34% 29%

Enigszins geschikt 35% 30% 43%

Niet echt geschikt 18% 20% 13%

Beslist niet geschikt 15% 15% 15%

Totaal 100% 100% 100%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 399 249 150

Geschikt 17% 18% 16%

Enigszins geschikt 29% 26% 33%

Niet echt geschikt 29% 30% 28%

Beslist niet geschikt 25% 26% 23%

Totaal 100% 100% 100%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 399 249 150

Helemaal eens 72% 73% 71%

Deels eens 24% 24% 25%

Deels oneens 3% 3% 2%

Helemaal oneens 1% 0% 2%

Totaal 100% 100% 100%

Koken

B5c_1: Kunt u aangeven in hoeverre u deze voor uzelf geschikt zou vinden? -

Individuele ondersteuning

B6_1: Kunt u aangeven in hoeverre u het hiermee eens bent? - Het is goed dat er

Totaal

B5c_2: Kunt u aangeven in hoeverre u deze voor uzelf geschikt zou vinden? -

B5b_5: Kunt u aangeven in hoeverre u deze voor uzelf geschikt zou vinden? -

Quota group:

Totaal

Quota group:

Hieronder staan stellingen over het bezoeken van het inloophuis.

Quota group:

Totaal

Totaal

Ondersteuning in een groep

inloophuizen bestaan.

Quota group:
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(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 399 249 150

Helemaal eens 75% 76% 72%

Deels eens 23% 22% 24%

Deels oneens 2% 2% 3%

Helemaal oneens 1% 0% 1%

Totaal 100% 100% 100%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 399 249 150

Helemaal eens 9% 11% 4%

Deels eens 19% 18% 19%

Deels oneens 34% 34% 33%

Helemaal oneens 39% 36% 44%

Totaal 100% 100% 100%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 399 249 150

Helemaal eens 31% 29% 33%

Deels eens 48% 43% 57%

Deels oneens 16% 20% 9%

Helemaal oneens 6% 8% 2%

Totaal 100% 100% 100%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 399 249 150

Helemaal eens 14% 16% 9%

Deels eens 37% 37% 39%

Deels oneens 33% 31% 35%

Helemaal oneens 17% 16% 17%

Totaal 100% 100% 100%

Totaal

Quota group:

B6_2: Kunt u aangeven in hoeverre u het hiermee eens bent? - Het is belangrijk

dat mensen die er behoefte aan hebben naar een inloophuis kunnen gaan.

B6_3: Kunt u aangeven in hoeverre u het hiermee eens bent? - Inloophuizen hebben

voor mij een negatief imago.

B6_5: Kunt u aangeven in hoeverre u het hiermee eens bent? - Inloophuizen zijn

Totaal

B6_4: Kunt u aangeven in hoeverre u het hiermee eens bent? - Inloophuizen zijn

er vooral voor mensen die ernstig ziek zijn en hun naasten.

Totaal

Quota group:

er vooral voor mensen die weinig vrienden en familie hebben.

Quota group:

Totaal

Quota group:
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(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 399 249 150

Helemaal eens 25% 29% 18%

Deels eens 57% 55% 60%

Deels oneens 16% 13% 20%

Helemaal oneens 3% 3% 2%

Totaal 100% 100% 100%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 399 249 150

Helemaal eens 16% 17% 13%

Deels eens 55% 50% 63%

Deels oneens 26% 29% 23%

Helemaal oneens 4% 4% 2%

Totaal 100% 100% 100%

U kunt meerdere antwoorden aanklikken.

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 399 249 150

Mensen kunnen hun verhaal kwijt 81% 82% 80%

Mensen kunnen ervaringen delen met lotgenoten 72% 71% 73%

Mensen leren omgaan met alles wat hun overkomt 58% 59% 57%

Mensen krijgen begrip van gelijkgestemden 48% 45% 52%

Men staat er minder alleen voor 65% 63% 69%
De huisartsen, specialisten en oncologisch verpleegkundigen 

worden ontlast 23% 25% 19%

Anders, namelijk 2% 2% 1%

Geen van bovenstaande 5% 6% 3%

Totaal 353% 353% 355%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 399 249 150

Ja, zeker 8% 7% 8%

Ja, misschien 55% 51% 63%

Nee 37% 42% 29%

Totaal 100% 100% 100%

B7: Welke voordelen denkt u dat het bezoeken van een inloophuis heeft?

Quota group:

B6_6: Kunt u aangeven in hoeverre u het hiermee eens bent? - Om een inloophuis

Quota group:

te bezoeken moet je je emotioneel open kunnen stellen.

Totaal

Quota group:

B6_7: Kunt u aangeven in hoeverre u het hiermee eens bent? - In inloophuizen is

er veel verdriet.

Totaal

Totaal

Quota group:

B8: U weet nu iets meer over een inloophuis. Zou u er nu of in de nabije

Totaal

toekomst gebruik van willen maken?
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(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 369 231 138

Ja 63% 64% 62%

Nee 37% 36% 38%

Totaal 100% 100% 100%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 369 231 138

Ja 50% 50% 51%

Nee 50% 50% 49%

Totaal 100% 100% 100%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 369 231 138

Ja 56% 57% 55%

Nee 44% 43% 45%

Totaal 100% 100% 100%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 369 231 138

Ja 28% 28% 30%

Nee 72% 72% 70%

Totaal 100% 100% 100%

C1a_1: Kunt u aangeven of de volgende aspecten voor u een reden zijn om geen

Quota group:

gebruik te maken van de begeleiding en activiteiten die aangeboden worden door

Redenen om geen gebruik te maken van activiteiten en begeleiding door inloophuizen.

Totaal

gebruik te maken van de begeleiding en activiteiten die aangeboden worden door

inloophuizen. - Ik ben er nog niet aan toe.

Quota group:

C1b_1: Kunt u aangeven of de volgende aspecten voor u een reden zijn om geen

Totaal

inloophuizen. - Ik heb geen behoefte aan psychosociale ondersteuning.

Totaal

Quota group:

C1b_3: Kunt u aangeven of de volgende aspecten voor u een reden zijn om geen

Totaal

Quota group:

inloophuizen. - Ik heb dat niet nodig.

gebruik te maken van de begeleiding en activiteiten die aangeboden worden door

C1b_2: Kunt u aangeven of de volgende aspecten voor u een reden zijn om geen

gebruik te maken van de begeleiding en activiteiten die aangeboden worden door

inloophuizen. - Ik heb er geen tijd voor.
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(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 369 231 138

Ja 38% 39% 38%

Nee 62% 61% 62%

Totaal 100% 100% 100%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 369 231 138

Ja 39% 42% 35%

Nee 61% 58% 65%

Totaal 100% 100% 100%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 369 231 138

Ja 40% 39% 42%

Nee 60% 61% 58%

Totaal 100% 100% 100%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 369 231 138

Ja 76% 77% 72%

Nee 24% 23% 28%

Totaal 100% 100% 100%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 369 231 138

Ja 40% 38% 43%

Nee 60% 62% 57%

Totaal 100% 100% 100%

gebruik te maken van de begeleiding en activiteiten die aangeboden worden door

inloophuizen. - Ik wil niemand tot last zijn / ik vind het lastig om hulp te vragen.

Quota group:

Totaal

C1b_6: Kunt u aangeven of de volgende aspecten voor u een reden zijn om geen

Totaal

Quota group:

C1b_8: Kunt u aangeven of de volgende aspecten voor u een reden zijn om geen

Quota group:

gebruik te maken van de begeleiding en activiteiten die aangeboden worden door

inloophuizen. - Ik sta er emotioneel niet voor open.

Totaal

inloophuizen. - Ik vind het lastig om een eerste stap te zetten.

gebruik te maken van de begeleiding en activiteiten die aangeboden worden door

C1b_4: Kunt u aangeven of de volgende aspecten voor u een reden zijn om geen

gebruik te maken van de begeleiding en activiteiten die aangeboden worden door

inloophuizen. - Ik ben geen prater.

C1b_5: Kunt u aangeven of de volgende aspecten voor u een reden zijn om geen

Totaal

Quota group:

Totaal

Quota group:

C1b_7: Kunt u aangeven of de volgende aspecten voor u een reden zijn om geen

gebruik te maken van de begeleiding en activiteiten die aangeboden worden door

inloophuizen. - Ik kan goed omgaan met mijn ziekte / de ziekte van mijn naaste.
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(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 231 231 -

Ja 61% 61% -

Nee 39% 39% -

Totaal 100% 100% -

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 369 231 138

Ja 29% 32% 25%

Nee 71% 68% 75%

Totaal 100% 100% 100%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 369 231 138

Ja 35% 38% 30%

Nee 65% 62% 70%

Totaal 100% 100% 100%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 369 231 138

Ja 7% 8% 5%

Nee 93% 92% 95%

Totaal 100% 100% 100%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 369 231 138

Ja 72% 71% 73%

Nee 28% 29% 27%

Totaal 100% 100% 100%

C1b_9: Kunt u aangeven of de volgende aspecten voor u een reden zijn om geen

C1b_11: Kunt u aangeven of de volgende aspecten voor u een reden zijn om geen

gebruik te maken van de begeleiding en activiteiten die aangeboden worden door

C1b_10: Kunt u aangeven of de volgende aspecten voor u een reden zijn om geen

inloophuizen. - Ik wil me geen patiënt ziek voelen.

gebruik te maken van de begeleiding en activiteiten die aangeboden worden door

gebruik te maken van de begeleiding en activiteiten die aangeboden worden door

Totaal

Quota group:

Quota group:

inloophuizen. - Ik wil niet geconfronteerd worden met de ziekte.

Totaal

Quota group:

Totaal

inloophuizen. - Ik wil niet weten hoe goed / slecht het met anderen gaat.

C1b_13: Kunt u aangeven of de volgende aspecten voor u een reden zijn om geen

gebruik te maken van de begeleiding en activiteiten die aangeboden worden door

inloophuizen. - Ik heb veel familie en vrienden waar ik terecht kan.

Totaal

Quota group:

C1b_12: Kunt u aangeven of de volgende aspecten voor u een reden zijn om geen

Totaal

Quota group:

inloophuizen. - Ik schaam mij voor mijn ziekte / de ziekte van mijn naaste.

gebruik te maken van de begeleiding en activiteiten die aangeboden worden door
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(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 369 231 138

Ja 61% 61% 60%

Nee 39% 39% 40%

Totaal 100% 100% 100%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 369 231 138

Ja 10% 10% 9%

Nee 90% 90% 91%

Totaal 100% 100% 100%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 369 231 138

Ja 25% 25% 25%

Nee 75% 75% 75%

Totaal 100% 100% 100%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 369 231 138

Ja 59% 57% 62%

Nee 41% 43% 38%

Totaal 100% 100% 100%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 231 231 -

Ja 29% 29% -

Nee 71% 71% -

Totaal 100% 100% -

gebruik te maken van de begeleiding en activiteiten die aangeboden worden door

C1e_1: Kunt u aangeven of de volgende aspecten voor u een reden zijn om geen

inloophuizen. - Ik heb er onvoldoende financiële middelen voor.

Totaal

Quota group:

C1c_2: Kunt u aangeven of de volgende aspecten voor u een reden zijn om geen

Totaal

Quota group:

inloophuizen. - Ik heb geen klachten.

C1c_1: Kunt u aangeven of de volgende aspecten voor u een reden zijn om geen

gebruik te maken van de begeleiding en activiteiten die aangeboden worden door

gebruik te maken van de begeleiding en activiteiten die aangeboden worden door

inloophuizen. - Ik voel me er lichamelijk te slecht voor.

Totaal

Quota group:

Quota group:

C1d_1: Kunt u aangeven of de volgende aspecten voor u een reden zijn om geen

C1e_2: Kunt u aangeven of de volgende aspecten voor u een reden zijn om geen

Totaal

Quota group:

inloophuizen. - Anderen hoeven mij niet zo ziek te zien.

gebruik te maken van de begeleiding en activiteiten die aangeboden worden door

inloophuizen. - Ik houd niet van groepsactiviteiten.

gebruik te maken van de begeleiding en activiteiten die aangeboden worden door

Totaal
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(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 369 231 138

Ja 13% 10% 18%

Nee 87% 90% 82%

Totaal 100% 100% 100%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 369 231 138

Ja 19% 19% 20%

Nee 81% 81% 80%

Totaal 100% 100% 100%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 369 231 138

Ja 17% 18% 15%

Nee 83% 82% 85%

Totaal 100% 100% 100%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 369 231 138

Ja 15% 14% 18%

Nee 85% 86% 82%

Totaal 100% 100% 100%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 369 231 138

Ja 40% 41% 38%

Nee 60% 59% 62%

Totaal 100% 100% 100%

C1e_6: Kunt u aangeven of de volgende aspecten voor u een reden zijn om geen

Quota group:

C1f_1: Kunt u aangeven of de volgende aspecten voor u een reden zijn om geen

gebruik te maken van de begeleiding en activiteiten die aangeboden worden door

Totaal

inloophuizen. - Ik wil geen bekende(n) tegenkomen.

C1e_5: Kunt u aangeven of de volgende aspecten voor u een reden zijn om geen

Quota group:

zelfde vorm kanker / waar mijn naaste mee te maken heeft (gehad).

C1e_3: Kunt u aangeven of de volgende aspecten voor u een reden zijn om geen

gebruik te maken van de begeleiding en activiteiten die aangeboden worden door

inloophuizen. - Er zijn mogelijk niet voldoende bezoekers of gasten met een

Totaal

Quota group:

gebruik te maken van de begeleiding en activiteiten die aangeboden worden door

Totaal

inloophuizen. - Er zijn mogelijk niet voldoende bezoekers of gasten.

eigen leeftijd.

C1e_4: Kunt u aangeven of de volgende aspecten voor u een reden zijn om geen

inloophuizen. - Er zijn mogelijk niet voldoende bezoekers of gasten van mijn

gebruik te maken van de begeleiding en activiteiten die aangeboden worden door

Totaal

Quota group:

Totaal

gebruik te maken van de begeleiding en activiteiten die aangeboden worden door

inloophuizen. - Er is geen inloophuis in de buurt.

Quota group:
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(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 369 231 138

Ja 28% 29% 28%

Nee 72% 71% 72%

Totaal 100% 100% 100%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 369 231 138

Ja 25% 26% 24%

Nee 75% 74% 76%

Totaal 100% 100% 100%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 369 231 138

Ja 37% 38% 34%

Nee 63% 62% 66%

Totaal 100% 100% 100%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 399 249 150

Ja zeker 8% 8% 8%

Ja enigszins 14% 13% 16%

Nee niet echt 42% 41% 44%

Beslist niet 27% 26% 27%

Niet aanwezig 9% 11% 5%

Totaal 100% 100% 100%

C1f_4: Kunt u aangeven of de volgende aspecten voor u een reden zijn om geen

C1f_2: Kunt u aangeven of de volgende aspecten voor u een reden zijn om geen

gebruik te maken van de begeleiding en activiteiten die aangeboden worden door

inloophuizen. - Slechte bereikbaarheid van het inloophuis.

Totaal

Quota group:

C1f_3: Kunt u aangeven of de volgende aspecten voor u een reden zijn om geen

gebruik te maken van de begeleiding en activiteiten die aangeboden worden door

inloophuizen. - Het inloophuis wordt door vrijwilligers gerund.

Quota group:

Totaal

bezoeken? - Partner, beste vriend of vriendin

gebruik te maken van de begeleiding en activiteiten die aangeboden worden door

Totaal

Totaal

C2_1: Denkt u dat de volgende personen van u verwachten dat u een inloophuis zou

Quota group:

vind / nodig heb.

Quota group:

inloophuizen. - De activiteiten sluiten waarschijnlijk niet aan bij wat ik leuk
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(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 399 249 150

Ja zeker 6% 6% 6%

Ja enigszins 17% 16% 19%

Nee niet echt 47% 47% 48%

Beslist niet 26% 26% 26%

Niet aanwezig 3% 5% 1%

Totaal 100% 100% 100%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 399 249 150

Ja zeker 5% 6% 4%

Ja enigszins 17% 15% 20%

Nee niet echt 48% 46% 51%

Beslist niet 25% 28% 21%

Niet aanwezig 5% 5% 3%

Totaal 100% 100% 100%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 399 249 150

Ja zeker 5% 6% 3%

Ja enigszins 22% 20% 25%

Nee niet echt 51% 50% 53%

Beslist niet 19% 19% 18%

Niet aanwezig 4% 4% 2%

Totaal 100% 100% 100%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 399 249 150

Ja zeker 7% 8% 4%

Ja enigszins 21% 19% 23%

Nee niet echt 49% 50% 47%

Beslist niet 16% 16% 15%

Niet aanwezig 8% 6% 11%

Totaal 100% 100% 100%

C2_2: Denkt u dat de volgende personen van u verwachten dat u een inloophuis zou

C2_4: Denkt u dat de volgende personen van u verwachten dat u een inloophuis zou

Totaal

bezoeken? - Vrienden

Quota group:

C2_3: Denkt u dat de volgende personen van u verwachten dat u een inloophuis zou

Totaal

bezoeken? - Familieleden

bezoeken? - Behandelend oncoloog of specialist

bezoeken? - Huisarts

Quota group:

Totaal

Quota group:

Quota group:

Totaal

C2_5: Denkt u dat de volgende personen van u verwachten dat u een inloophuis zou
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(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 399 249 150

Ja zeker 6% 8% 4%

Ja enigszins 22% 20% 25%

Nee niet echt 47% 47% 45%

Beslist niet 16% 16% 15%

Niet aanwezig 10% 9% 11%

Totaal 100% 100% 100%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 399 249 150

Meer informatie 27% 26% 27%

Zekerheid van professionele begeleiding te ontvangen 17% 16% 17%

Dat iemand mij daar introduceert 16% 14% 18%
Als ik weet dat er mensen komen die in dezelfde situatie 

zitten als ik zit 13% 13% 13%
Dat er niet alleen mensen komen die geconfronteerd zijn 

met kanker maar een breder publiek 11% 10% 12%

Als ik / mijn naaste (opnieuw) ziek word(t) 26% 31% 19%

Als de ziekte (van mijn naaste) terminaal wordt 16% 16% 15%

Als iemand die emotioneel dicht bij me staat ziek wordt 18% 11% 29%

Als ik psychische klachten krijg 26% 24% 27%

Anders, namelijk 6% 7% 3%
Geen van bovenstaande, ik ben niet van plan gebruik te 

maken van een inloophuis 31% 33% 29%

Totaal 205% 202% 211%

U kunt meerdere antwoorden aanklikken.

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 399 249 150

Borstkanker 20% 18% 24%

Lymfklierkanker 8% 8% 9%

Prostaatkanker 9% 10% 8%

Eierstokkanker 3% 2% 3%

Huidkanker 21% 29% 8%

Slokdarmkanker 4% 2% 7%

Darmkanker 15% 10% 24%

Maagkanker 4% 2% 7%

Longkanker 10% 5% 18%

Nierkanker 4% 3% 5%

Blaaskanker 3% 3% 3%

Botkanker 2% 0% 4%

Baarmoederhalskanker 5% 6% 4%

Alvleesklierkanker 3% 1% 6%

Anders, namelijk 16% 19% 10%

Totaal 126% 118% 139%

inloophuis? U kunt meerdere antwoorden aanklikken.

Totaal

Quota group:

C2_6: Denkt u dat de volgende personen van u verwachten dat u een inloophuis zou

C3: Wat zou u motiveren om (in de toekomst) wel gebruik te maken van een

bezoeken? - (Oncologisch) verpleegkundige

Totaal

D1: Met welke vorm van kanker heeft u of uw naaste te maken (gehad)?

Totaal

Quota group:

Medische gegevens

Quota group:
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(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 399 249 150

2014 1% 2% 1%

2013 26% 24% 27%

2012 24% 22% 27%

2011 18% 19% 15%

2010 14% 16% 11%

2009 18% 16% 19%

voor 2009 - - -

Totaal 100% 100% 100%

U kunt meerdere antwoorden aanklikken.

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 399 249 150

Geen andere aandoeningen 59% 51% 72%

Hart- en vaatziekten 15% 19% 7%

COPD 6% 7% 5%

Astma 7% 8% 5%

Diabetes, suikerziekte 13% 13% 12%

Reuma 8% 10% 5%

Nierziekte 3% 4% -

Anders, namelijk 9% 12% 5%

Totaal 119% 124% 112%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 399 249 150

Onbekend 12% 15% 6%

Genezen verklaard / vrij van kanker 40% 45% 33%

Goede kans op genezing 26% 31% 16%

Levensverlengende behandeling 9% 9% 9%

Levensverlengende behandeling niet meer mogelijk 1% - 3%

Mijn naaste is overleden 13% - 33%

Totaal 100% 100% 100%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 349 249 100

Nee, geen behandeling 12% 10% 16%

Alleen onder controle 65% 68% 59%

Reguliere medische behandeling 23% 22% 25%

Totaal 100% 100% 100%

Totaal

Quota group:

Quota group:

D3: Heeft u of uw naaste ook te maken met andere aandoeningen?

D2b: Wanneer is deze diagnose bij u of uw naaste gesteld? Jaartal:

Totaal

D4: Wat is de huidige situatie van de ziekte bij u of uw naaste?

D5: Bent u of is uw naaste momenteel onder medische behandeling voor kanker?

Totaal

Quota group:

Totaal

Quota group:
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(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 80 55 25

Geen behandeling 10% 9% 12%

Operatie 23% 22% 24%

Bestraling 20% 20% 20%

Chemokuur 45% 42% 52%

Hormonen 18% 24% 4%

Anders, namelijk 15% 15% 16%

Totaal 130% 131% 128%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 399 249 150

1 4% 4% 3%

2 3% 3% 2%

3 15% 16% 13%

4 14% 15% 11%

5 25% 24% 26%

6 28% 24% 33%

7 12% 12% 12%

Totaal 100% 100% 100%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 399 249 150

1 3% 2% 3%

2 4% 4% 3%

3 13% 15% 11%

4 15% 16% 13%

5 24% 23% 25%

6 28% 25% 32%

7 13% 14% 12%

Totaal 100% 100% 100%

Kwaliteit van leven

Totaal

Quota group:

deze vragen in voor uzelf. - Hoe zou u uw algehele lichamelijke toestand

gedurende de afgelopen week beoordelen? (1 = erg slecht, 7 = uitstekend)

D6: Om welke behandeling gaat het? U kunt meerdere antwoorden aanklikken?

E1_1: Onderstaande vragen gaan over '''uw''' kwaliteit van leven en hebben

Quota group:

betrekking op verschillende aspecten van '''uw''' algehele gezondheid. Vult u

deze vragen in voor uzelf. - Hoe zou u uw algehele gezondheid gedurende de

Totaal

Quota group:

Totaal

afgelopen week beoordelen? (1 = erg slecht, 7 = uitstekend)

E1_2: Onderstaande vragen gaan over '''uw''' kwaliteit van leven en hebben

betrekking op verschillende aspecten van '''uw''' algehele gezondheid. Vult u
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(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 399 249 150

1 2% 2% 3%

2 3% 3% 3%

3 8% 10% 5%

4 18% 18% 17%

5 24% 24% 23%

6 29% 27% 33%

7 16% 17% 15%

Totaal 100% 100% 100%

Algemene gegevens

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 399 249 150

Man 51% 51% 53%

Vrouw 49% 49% 47%

Totaal 100% 100% 100%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 399 249 150

18-24 jaar 6% 4% 10%

25-34 jaar 13% 10% 17%

35-44 jaar 15% 12% 21%

45-54 jaar 27% 24% 31%

55-64 jaar 15% 19% 7%

65+ 25% 31% 15%

Totaal 100% 100% 100%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 399 249 150

Nederland 95% 93% 98%

Nederlandse Antillen/Aruba 0% 0% 0%

Suriname 0% 0% 0%

Turkije 0% 0% 0%

Marokko 1% 1% 0%

West-Europees land 2% 2% 2%

Oost-Europees land 0% 0% 0%

anders, namelijk 2% 3% 0%

Totaal 100% 100% 100%

F1: Wat is uw geslacht?

deze vragen in voor uzelf. - Hoe zou u uw algehele kwaliteit van leven gedurende

de afgelopen week beoordelen? (1 = erg slecht, 7 = uitstekend) 

E1_3: Onderstaande vragen gaan over '''uw''' kwaliteit van leven en hebben

betrekking op verschillende aspecten van '''uw''' algehele gezondheid. Vult u

Totaal

Quota group:

Totaal

Totaal

Quota group:

F2: Wanneer bent u geboren?

Quota group:

Totaal

F3: In welk land bent u geboren?

Quota group:
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(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 399 249 150

Nee 91% 90% 93%

Ja, namelijk in 9% 10% 7%

Totaal 100% 100% 100%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 399 249 150

Ja 30% 30% 31%

Nee 70% 70% 69%

Totaal 100% 100% 100%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 399 249 150

Geen onderwijs/basisonderwijs 3% 2% 3%

LBO/VBO/VMBO (kader- en beroepsgerichte leerweg 11% 10% 11%
MAVO/eerste 3 jaar HAVO en VWO/VMBO (theoretische en 

gemengde leerweg) 14% 15% 13%

MBO 22% 26% 15%

HAVO en VWO bovenbouw/WO en HBO propedeuse 18% 19% 16%

HBO/WO-bachelor of kandidaats 26% 22% 32%

WO-doctoraal of master 8% 6% 11%

Totaal 100% 100% 100%

(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 399 249 150

Ik werk fulltime (35 uur of meer) 27% 22% 35%

Ik werk parttime 17% 15% 19%

Ik ben zelfstandig ondernemer 5% 4% 6%

Ik doe vrijwilligerswerk 10% 10% 8%

Ik werk in mijn huishouden 15% 18% 10%

Ik wil wel werken, maar ik vind geen betaald werk 6% 5% 7%

Ik ben afgekeurd om te werken (WAO, WIA) 11% 12% 9%

Ik heb me ziek gemeld bij mijn werkgever 3% 5% 1%

Ik studeer 4% 1% 8%

Ik ben met (pre)pensioen 26% 33% 15%

Totaal 123% 125% 119%

F5: Heeft u een thuiswonend kind of kinderen die jonger zijn dan 18 jaar?

F4: Is één van uw ouders in een ander land dan Nederland geboren?

Totaal

Quota group:

F6: Wat is de hoogste opleiding die u heeft genoten (met diploma)?

Totaal

Quota group:

Totaal

Quota group:

Totaal

Quota group:

F7: Welke situatie is op u van toepassing?
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(ex)kankerpatient naaste/familie

Basis 399 249 150

Alleenstaand zonder thuiswonende kinderen 25% 23% 29%

Alleenstaand met thuiswonende kinderen 4% 5% 2%

Samenwonend/getrouwd zonder thuiswonende kind(eren) 43% 48% 35%

Samenwonend/getrouwd met thuiswonende kind(eren) 24% 24% 25%

Thuiswonend bij (groot)ouder(s)/familie 2% - 6%

Woongroep/studentenhuis 1% 0% 2%

Anders, namelijk 1% 0% 1%

Totaal 100% 100% 100%

Totaal

Quota group:

F8: Hoe is uw huishouden op dit moment samengesteld?
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Bijlage 5 
Tabel: Geschiktheid van aangeboden activiteiten inloophuizen 
 
 

 totaal  

N=399 

zelf kanker (gehad)  

N=249 

naasten 
N=150 

         Geschikt: ja 
% 

enigszins 
% 

niet echt 
% 

nee 
% 

ja 
% 

enigszins 
% 

niet echt 
% 

nee 
% 

ja 
% 

enigszins 
% 

niet echt 
% 

nee 
% 

             
Algemeen             
  documentatie / informatievoorziening 45.4 31.8 13.5 9.3 45.8 28.1 15.7 10.4 44.7 38.0 10.0 7.3 
  voorlichtingsavonden  28.3 33.3 26.3 12.0 28.9 31.7 26.9 12.4 27.3 36.0 25.3 11.3 
  een gesprek over wat me is overkomen 27.8 34.3 21.1 16.8 28.5 33.7 20.9 16.9 26.7 35.3 21.3 16.7 
  lotgenotencontact 26.8 30.8 24.1 18.3 27.3 29.3 24.5 18.9 26.0 33.3 23.3 17.3 
  (telefonische) spreekuren 20.3 28.6 31.1 20.1 19.7 27.3 31.3 21.7 21.3 30.7 30.7 17.3 
  praten met vrijwilligers 19.5 36.3 26.6 17.5 17.7 35.7 29.3 17.3 22.7 37.3 22.0 18.0 
  bijeenkomsten voor specifieke doelgroepen 19.0 29.3 31.1 20.6 17.3 27.3 32.9 22.5 22.0 32.7 28.0 17.3 
 
Activiteiten 

            

  sportieve activiteiten 23.3 28.1 27.8 20.8 24.5 27.7 28.5 19.3 21.3 28.7 26.7 23.3 
  ontspanningsactiviteiten 20.1 29.3 27.6 23.1 19.7 29.3 28.5 22.5 20.7 29.3 26.0 24.0 
  creatieve activiteiten 18.0 25.1 31.1 25.8 18.5 24.5 31.7 25.3 17.3 26.0 30.0 26.7 
  koken 16.5 19.0 34.8 29.6 17.3 17.7 36.1 28.9 15.3 21.3 32.7 30.7 
  ontmoetingsactiviteiten 

#
 14.8 24.3 34.6 26.3 15.3 20.1 38.2 26.5 14.0 31.3 28.7 26.0 

 
Psychosociale ondersteuning 

            

  individuele ondersteuning * 32.3 34.8 17.5 15.3 34.1 30.1 20.5 15.3 29.3 42.7 12.7 15.3 
  ondersteuning in een groep 17.3 28.6 29.3 24.8 18.1 25.7 30.1 26.1 16.0 33.3 28.0 22.7 
             

             

* P-waarde <0.05; # p-waarde <0.10. 
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Bijlage 6 
Tabel: Beeldvorming ten aanzien van inloophuizen 
 
Reacties op stellingen van de totale groep, respondenten die zelf kanker hebben gehad en naasten. 
 
 

 totaal  
N=399 

zelf kanker (gehad)  
N=249 

naasten 
N=150 

          eens% deels 
eens 

% 

deels 
oneens 

% 

oneens 
% 

eens% deels 
eens 

% 

deels 
oneens 

% 

oneens 
% 

eens% deels 
eens 

% 

deels 
oneens 

% 

oneens 
% 

             

Het is goed dat er inloophuizen bestaan. 
 

72.2 24.3 2.5 1.0 72.7 24.1 2.8 0.4 71.3 24.7 2.0 2.0 

Het is belangrijk dat mensen die er behoefte 
aan hebben naar een inloophuis kunnen 
gaan. 

74.7 22.6 2.3 0.5 76.3 21.7 1.6 0.4 72.0 24.0 3.3 0.7 

Inloophuizen zijn er vooral voor mensen die 
ernstig ziek zijn en hun naasten.** 

30.6 48.1 15.5 5.8 29.3 43.0 19.7 8.0 32.7 56.7 8.7 2.0 

Inloophuizen zijn er vooral voor mensen die 
weinig vrienden en familie hebben. 

13.5 37.3 32.6 16.5 16.5 36.5 30.9 16.1 8.7 38.7 35.3 17.3 

Om een inloophuis te bezoeken moet je je 
emotioneel open kunnen stellen.* 

24.8 56.9 15.5 2.8 28.9 55.0 12.9 3.2 18.0 60.0 20.0 2.0 

In inloophuizen is er veel verdriet 
#
  

 
15.5 54.6 26.3 3.5 17.3 49.8 28.5 4.4 12.7 62.7 22.7 2.0 

Inloophuizen hebben voor mij een negatief 
imago 

#
 

8.5 18.8 33.6 39.1 11.2 18.5 34.1 36.1 4.0 19.3 32.7 44.0 

             

             

** P-waarde <0.01; * P-waarde <0.05; # p-waarde <0.10. 

 
 
 


