
Jaarverslag 2018



22

Voorwoord

2018 was voor IPSO een jaar van samenwerking. Voor goede psychosociale ondersteuning bij kanker 

is samenwerking van groot belang. Het bieden van matched care is alleen mogelijk wanneer tweede-, 

eerste- en nuldelijns zorgaanbieders elkaar kennen en de krachten bundelen. IPSO heeft zich het afge-

lopen jaar actief ingezet om de samenwerking tussen formele en informele zorg binnen het regionale 

netwerk te initiëren en te stimuleren. Dat heeft zij onder meer gedaan door in het land geaccrediteerde 

Meet & Match-bijeenkomsten te organiseren, waarbij aan de hand van casuïstiek de regionale sociale 

kaart tot leven werd gebracht. De Meet & Match, een door IPSO ontwikkeld product, was een schot in 

de roos. Zorgprofessionals en -vrijwilligers bleken elkaar graag te willen leren kennen om inhoudelijk 

met elkaar van gedachten te wisselen over het beste aanbod voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten 

en nabestaanden. De juiste zorg op de juiste plek was daarbij het uitgangspunt, niet het promoten van 

het eigen zorgaanbod.

Er was ook veel animo voor de werkbezoeken aan best practices van samenwerking tussen IPSO-huizen 

en ziekenhuizen. Men was zelfs zo enthousiast dat de inschrijflijst hiervoor al binnen een dag vol was, 

wat ertoe heeft geleid dat het aantal werkbezoeken is uitgebreid naar zeven. Voor 2019 is reeds vanuit 

verschillende ziekenhuizen het verzoek binnengekomen om hulp bij de implementatie van deze samen-

werkingsvormen in de eigen situatie. Wij geloven dat we met deze samenwerking tussen de tweede 

en nulde lijn een uniek concept in gang hebben gezet dat voor alle partners, en uiteraard vooral voor 

de patiënt, kan leiden tot een integrale vorm van oncologische zorg, waarbij de mens als geheel en het 

versterken van de eigen regie van de patiënt centraal staan. 

Met de oplevering van het ‘Effectonderzoek De maatschappelijke waarde van IPSO-inloophuizen’, in 

opdracht van KWF Kankerbestrijding uitgevoerd door het Amsterdamse onderzoeksbureau Sinzer, 

heeft IPSO het jaar mooi afgesloten. Dit onderzoek laat zien welke positieve effecten bezoekers van 

IPSO-huizen ervaren op het gebied van ‘positieve gezondheid’. Voor ons was reeds duidelijk dat het 

opnemen van de IPSO-huizen in het oncologisch zorgnetwerk een grote meerwaarde voor patiënten 

en hun naasten zou opleveren. Het genoemde onderzoek is een goed uitgangspunt om de inloophuizen 

structureel een plek te geven binnen de oncologische patient journey . Ik werk graag met u samen om 

dit op maat vorm te geven en ben benieuwd naar uw visie daarop.

Sonja Robben

Directeur Stichting IPSO
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Inleiding

Anno 2018 telt Nederland 75 inloophuizen die aangesloten zijn bij brancheorganisatie IPSO en geza-

menlijk een landelijke dekking hebben. IPSO-huizen bieden kwalitatief hoogwaardige, laagdrempelige 

psychosociale ondersteuning aan mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden. Bezoekers worden 

in een warme en huiselijke omgeving welkom geheten door getrainde gastvrouwen en -heren die, soms 

uit eigen ervaring, weten wat de impact van kanker is. 

IPSO-huizen richten zich niet op de medische kant van kanker, maar op de kwaliteit van leven. Wat dat 

inhoudt, kan voor ieder persoon op elk moment verschillen. Daarom wordt behoeftegericht gewerkt. 

De gastvrouw of -heer onderzoekt, samen met de gast, wat deze op dat moment nodig heeft om zich 

prettiger en meer in balans te voelen. 

Doelgroep en timing 
Inloophuizen zijn er voor mensen die kanker hebben (gehad), hun naasten en nabestaanden, en verder 

iedereen die, op welke manier dan ook, geconfronteerd is met kanker en om die reden baat kan hebben 

bij ondersteuning. Men is welkom in alle fasen van het ziekte-, herstel- of acceptatieproces, ongeacht 

hoeveel tijd er sinds de diagnose, de behandeling of het afscheid is verstreken. 

Meerwaarde 
Bezoekers van IPSO-huizen worden in de eerste plaats gezien als gasten, niet als patiënten. Ze kunnen 

er terecht om hun kracht te hervinden, voor herkenning en begrip. Zo dragen de huizen bij aan het 

‘normaliseren’ van de psychosociale impact van de ziekte. Gasten ervaren dit ook zo en geven aan dat 

ze ‘lichter’ naar buiten gaan dan ze zijn binnengekomen. 

De IPSO-huizen zijn veelal bekend met de sociale kaart. Ze attenderen gasten waar mogelijk op andere 

vormen van informele zorg en, indien nodig, op het formele zorgaanbod in eigen huis of in de regio. 

Vaak wordt op maat mogelijk gemaakt wat nergens anders een plek heeft gekregen. Daarmee fungeren 

IPSO-huizen ook als vangnet voor de psychosociale oncologie. 

Aanbod 
Het aanbod verschilt per inloophuis en varieert van een lotgenotencontact tot individuele begeleiding 

en van activiteiten (gericht op bijvoorbeeld ontspanning, expressie en beweging) tot therapeutische 

zorg en gesprekken over zingeving. Veel IPSO-huizen hebben een apart aanbod voor kinderen, jonge-

ren en gezinnen of voor naasten, nabestaanden of mensen in de palliatieve fase. Ook organiseren zij 

informatiebijeenkomsten en faciliteren zij spreekuren van patiëntenorganisaties. 

De bij IPSO aangesloten inloophuizen hebben elk een eigen gezicht en verschillen qua sfeer, ontwik-

kelfase en programmering. Ook zijn er verschillen in de mate waarin wordt samengewerkt met de 

formele zorg. Zorgprofessionals zijn van harte welkom voor een werkbezoek en de coördinatoren 

zijn te allen tijde bereid om langs te komen en hun aanbod toe te lichten.
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De impact van kanker
Kanker is niet alleen lichamelijk maar ook mentaal en sociaal een zware ziekte, zowel voor de patiënt als diens naasten 

of nabestaanden. Een derde van de mensen die met kanker wordt geconfronteerd, heeft behoefte aan psychosociale 

zorg of ondersteuning.

Op 1 januari 2018 hadden in Nederland 290.000 mannen en 316.600 

vrouwen kanker. Dat is ruim 3,5% van de Nederlandse bevolking. 

1 op de 3 Nederlanders 
krijgt gedurende zijn of haar leven kanker

116.500
nieuwe diagnoses

In 2018 kregen 61.000 mannen en 55.500 

vrouwen de diagnose kanker. 

606.600
mensen met kanker

Twee derde 
is vijf jaar na de diagnose nog in leven

1 op de 3 (ex-)patiënten 
heeft behoefte aan ondersteuning

65%
ervaart late gevolgen van kanker

Feiten over kanker
Het aantal mensen dat de diagnose kanker krijgt, neemt ieder jaar toe. Maar liefst 1 op de 3 mensen in Nederland krijgt 

ooit in zijn of haar leven kanker. Door de steeds betere diagnostiek en behandeling is de overlevingskans toegenomen 

en stijgt het aantal mensen dat moet leren leven met (de gevolgen van) kanker. De vraag naar goede ondersteuning en 

begeleiding gedurende het ziekte-, genezings- en/of acceptatieproces neemt hierdoor toe. 
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Deskundigheidsbevordering

Ook in 2018 heeft IPSO haar pijlen gericht op de deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en medewerkers van de 

IPSO-huizen. Met dank aan Stichting Roparun, die het mogelijk heeft gemaakt dat IPSO met een scholingsaanbod alle 

inloophuizen kan ondersteunen bij het ontwikkelen van hun aanbod en het vergroten van hun professionaliteit. 

Doelgroep Training Aantal deelnemers

Vrijwilligers Basistraining voor gastvrouwen/-heren (IPSO-trainerspool) 957

Vrijwilligers Diverse maatwerktrainingen 435

Coördinatoren  Twee coördinatorendagen met diverse workshops 82

Campagne Wereldkankerdag

Het thema van Wereldkankerdag 2018 was ‘Kanker zet je wereld op zijn kop’. Op meer dan 100 locaties in het land vonden 

Wereldkankerdagactiviteiten plaats, waaronder verwenmomenten, informatiemarkten, lezingen, stilte- en herdenkings-

bijeenkomsten en proeflessen sport en ontspanning bij kanker. Het merendeel van de IPSO-huizen organiseerde een 

open dag, een doorgeefrozenactie of een ander evenement om hun aanbod onder de aandacht te brengen. Opvallend 

deze keer was de toename van het aantal deelnemende ziekenhuizen en patiëntenverenigingen. 

www.wereldkankerdag.nl
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Project ‘Kanker doet veel met je’

In 2018 heeft IPSO de regie gevoerd over het project ‘Kanker doet veel met je’ (gestart in 2017 en gefinancierd door 

Zorginstituut Nederland). Dit project draagt bij aan de normalisering van psychosociale klachten en het vergroten van 

de vindbaarheid van het aanbod van zorg en ondersteuning. De informatie is gericht op (ex-)patiënten en zorgverleners 

en wordt verspreid via een online platform en offline middelen als posters en flyers.

‘Kanker doet veel met je’ laat aan de hand van vijf veel voorkomende psychosociale klachten (vermoeidheid, angst, som-

berheid, relatie- en geldzorgen) zien welke organisaties en mensen ondersteuning kunnen bieden. De website is onder-

scheidend door de hoge mate van toegankelijkheid voor een breed publiek. Naast hulpmiddelen voor mensen met een 

visuele beperking (voorleesfunctie en contrastpagina’s) is er aandacht besteed aan de toegankelijkheid van taal en beeld 

– dat laatste door een heldere navigatiestructuur. Hiermee is de informatie begrijpelijk voor mensen die moeite hebben 

met lezen of die, overmand door emoties, moeite hebben zich te concentreren en daarom behoefte hebben aan heldere 

informatie. Er zijn bijvoorbeeld acht animaties ontwikkeld ter visuele ondersteuning van de beschikbare informatie. Ook 

het taalniveau is aangepast aan de behoefte van deze doelgroepen. 

www.kankerdoetveelmetje.nl

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Kort na de zomer van 2017 is IPSO gestart met de ondersteuning van de aangesloten inloophuizen bij de implementatie 

van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In 2018 is het landelijk te gebruiken intakeformulier, het 

generiek basisproces inloophuizen en de generieke Privacy Impact Assessment (PIA) vastgesteld. Op dit moment wordt 

er hard gewerkt aan een gebruiksvriendelijke ‘tool’ om de persoonsgegevens binnen de IPSO-huizen AVG-proof en uni-

form te kunnen verwerken.
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Positieve gezondheid

Het concept ‘positieve gezondheid’ is ontwikkeld door 

voormalig huisarts Machteld Huber. Zij beschouwt 

gezondheid niet als ‘de afwezigheid van ziekte’, maar als 

‘het vermogen van mensen om om te gaan met fysieke, 

emotionele en sociale levensuitdagingen en zoveel moge-

lijk de regie over zichzelf te blijven voeren’. Huber onder-

scheidt zes domeinen waarop het ‘gezondheidswelzijn’ 

wordt gemeten: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, 

zingeving, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke 

participatie (meedoen) en dagelijks functioneren. Het 

aanbod van de IPSO-huizen sluit nauw aan bij dit concept.

Effectonderzoek Maatschappelijke waarde van IPSO-inloophuizen

In 2018 heeft onderzoeksbureau Sinzer in opdracht van KWF Kankerbestrijding een effectonderzoek uitgevoerd naar 

de maatschappelijke meerwaarde van de IPSO-huizen. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de meerwaarde voor 

bezoekers op het gebied van de zes domeinen van het concept van ‘positieve gezondheid’ en die wat betreft de bredere 

(financiële) waarde op het gebied van zorg en participatie. 

96% van de bezoekers geeft aan binnen minimaal één van de domeinen van positieve gezondheid een positieve veran-

dering te hebben ervaren door het bezoeken van een IPSO-huis. 92% van hen rapporteert effect op twee domeinen, en 

89% geeft aan zelfs op drie of meer een positief effect te hebben gemerkt.

lichaamsfuncties 59%

85%mentaal welbevinden

23%zingeving

84%kwaliteit van leven

86%sociaal-maatschappelijke participatie

84%dagelijks functioneren

Daarnaast geeft 10% van de gasten van IPSO-huizen aan door het bezoeken van het huis minder vaak naar de huisarts 

te gaan, en zegt 8% helemaal niet meer naar de POH-GGZ te gaan.

De jaarlijkse financiële maatschappelijke waardecreatie van de IPSO-huizen wordt geschat op gemiddeld

€ 8.028.000
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Project ‘Regionale Ondersteuning Optimalisering Psychosociale Oncologische Zorg’ (OOO)

Met dit driejarige project (gestart in 2016) draagt IPSO bij aan de optimalisering van matched care. Het streven is om ervoor 

te zorgen dat oncologiepatiënten in alle regio’s van het land toegang hebben tot tijdige en passende psychosociale zorg, zo 

dicht mogelijk bij huis: laagdrempelige informele ondersteuning als het kan, intensieve formele zorg alleen als het nodig is.

In 2018 is vooral ingezet op het delen van de best practices op het gebied van samenwerking tussen formele en informele 

zorg in de regio. Medewerkers van ziekenhuizen en IPSO-huizen hebben in totaal zeven werkbezoeken aan Isala (Zwolle) 

en het Spaarne Gasthuis (Hoofddorp) gebracht, waarbij ze een indruk konden krijgen van de manieren waarop deze 

samenwerking vorm kan krijgen.

Naast de werkbezoeken zijn ook twee geaccrediteerde Meet & Match-bijeenkomsten georganiseerd waarop aan de hand 

van casuïstiek de regionale sociale kaart tot leven is gebracht.



99

De organisatie

Landelijk Bureau IPSO

Mevr. S.B.D. (Sonja) Robben, directeur

Mevr. K.Y. (Karin) de Weerd, secretarieel medewerker

Mevr. mr. R.M.C. (Reimeke) Spanjaard, beleidsmedewerker

Mevr. M. (Monique) van Orden, beleidsmedewerker

Mevr. R. (Rebiha) Lamara, medewerker projecten (vanaf juni)

Bestuur Stichting IPSO

De heer R. (Rein) Kuipers, voorzitter

De heer Chr.L. (Chris) Gispen, secretaris/penningmeester

Raad van Advies

De heer prof. dr. W (Winald) Gerritsen

Mevr. prof. dr. H. (Hanneke) de Haes
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Resultatenrekening over 2018
in €

2018 Begroting 2017

Baten

Eigen inkomsten

Contributies 14.100 14.000 15.800

Overige opbrengsten 680 - 2.565

14.780 14.000 18.365

Subsidiënten 

Ministerie van VWS 460.850 434.904 431.345

Zorginstituut Nederland 242.058 216.766 8.640

KWF Kankerbestrijding 1.164 - 4.804

Roparun 135.022 157.800 130.526

Willemien Cohen Fonds 20.508 - 7.492

859.602 809.470 582.807

Totaal baten 874.382 823.470 601.172

 

Lasten

Personeel in loondienst 242.062 256.500 236.339

Personeel ingehuurd 466.280 320.000 124.968

Huisvesting 4.840 4.800 4.810

Algemeen 12.490 8.430 8.460

Communicatiekosten 7.543 15.000 48.361

Reis en verblijf 8.723 10.000 10.079

Administratie 7.668 8.500 7.017

Accountant 1.630 6.000 315

Notaris, advies- en gerechtskosten 16.518 20.000 -

Bestuurskosten 5.330 9.500 24.058

Ledenvergadering IPSO Inloophuizen 1.407 - 608

Automatisering 21.912 19.240 11.079

Verleende subsidies 83.033 145.000 111.843

Totaal lasten 879.436 822.970 587.937

Saldo uit gewone bedrijfsvoering 5.054- 500 13.235

Financiële baten en lasten 442- 500- 391-

Exploitatieresultaat 5.496 - 12.844

    
Het resultaat wordt toegevoegd aan het Eigen Vermogen en onttrokken aan de bestemmingsreserves.
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