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Het SamenhuiS is aangesloten bij brancheorganisatie IPSO

➢ IPSO staat voor Instellingen Psychosociale Oncologie
➢ Verdeeld over Nederland zijn er 75 IPSO centra voor leven met en na kanker
➢ Er werken ruim 4500 bevlogen vrijwilligers in de centra

Via IPSO krijgt ons centrum:

➢ Toegang tot diverse trainings-en scholingsprogramma’s
➢ Toegang tot de IPSO-academie
➢ AVG-proef registratie van al onze relaties in de IPSO-community
➢ Belangenbehartiging
➢ Versterking van samenwerking tussen centra voor leven met en na kanker
➢ Deelname aan het kwaliteitsprogramma



De toegevoegde
waarde van het 
SamenhuiS



Over IPSO 
centra voor 
leven met en 
na kanker

IPSO centra voor leven met en na kanker bieden 
psychosociale zorg. 

De centra zijn laagdrempelig en zijn altijd dichtbij. 

De focus ligt op kwaliteit van leven, waarbij de 
behoefte van de gast altijd het uitgangspunt is.

96% van de bezoekers ervaart een positief effect*

*Effectonderzoek Sinzer: De maatschappelijke waarde van IPSO inloophuizen



Varianten



Inloopmomenten

Creatieve activiteiten

Ontspanning

Beweging

Verdiepingsgesprekken

Alle aspecten komen aan 
bod in de vorm van:



Inloopmomenten

Gelegenheid voor contact met 

gastvrouwen/-heren en andere gasten: 

• voor vragen en informatie 

• voor een luisterend oor

• voor een 1 op 1 gesprek

• voor koffie en thee

Een keer per maand borstkankerinloop i.s.m. 

Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp



Activiteiten

Creatieve activiteiten

Ontspanningsyoga

Massage

Heart Pillows maken

Koken met elkaar

Wandelen



Verdiepings-
gesprekken

Levensdeken

Wandelgesprek

Tafelgesprek

1 op 1 gesprek



Levensdeken

De levensdeken bevat foto’s die te maken hebben met 
verschillende thema’s van het leven. Door een foto te 
kiezen en erover te praten met een coach krijg je 
inzicht in je eigen rouwproces en waar jij staat in het 
leven. 



Wandelgesprek

Wil je gewoon even je verhaal kwijt en vind je het fijn 

om dat al wandelend te doen? 

Het kan tijdens het 1 op 1 wandelgesprek met een coach.



Meestal is er een thema, maar we kunnen ook kiezen voor het onderwerp dat iemand van ons inbrengt. Zit je ergens mee, wil je 
dat met elkaar delen? 
Praten helpt, luisteren naar de anderen helpt ook. Meestal is er een thema, maar we kunnen ook kiezen voor het onderwerp dat 
iemand van ons inbrengt. Zit je ergens mee, wil je dat met elkaar delen? 
Praten helpt, luisteren naar de anderen helpt ook.

Tafelgesprek

Maximaal 5 gasten praten onder leiding van 
een coach over een vooraf afgesproken 
onderwerp of er wordt een onderwerp 
besproken dat door een gast wordt 
ingebracht.

Praten helpt, luisteren naar de anderen ook.



1 op 1 gesprek

• De gast krijgt de gelegenheid zijn of haar 
persoonlijke onderwerp te bespreken met een 
gastvrouw of gastheer

• Of met een coach over een specifieke hulpvraag



Meestal is er een thema, maar we kunnen ook kiezen voor het onderwerp dat iemand van ons inbrengt. Zit je ergens mee, wil je 
dat met elkaar delen? 
Praten helpt, luisteren naar de anderen helpt ook. Meestal is er een thema, maar we kunnen ook kiezen voor het onderwerp dat 
iemand van ons inbrengt. Zit je ergens mee, wil je dat met elkaar delen? 
Praten helpt, luisteren naar de anderen helpt ook.

Positieve 
gezondheid

• Bij positieve gezondheid staat de mens 

centraal, niet de ziekte. Mensen voelen zich 

in hun kracht aangesproken en niet in hun 

zwakte. Ook al heeft iemand de diagnose 

kanker, toch is er een heel groot gebied waar 

hij of zij wel gezond is. Die gezondheid kan 

nog versterkt worden.



Meestal is er een thema, maar we kunnen ook kiezen voor het onderwerp dat iemand van ons inbrengt. Zit je ergens mee, wil je 
dat met elkaar delen? 
Praten helpt, luisteren naar de anderen helpt ook. Meestal is er een thema, maar we kunnen ook kiezen voor het onderwerp dat 
iemand van ons inbrengt. Zit je ergens mee, wil je dat met elkaar delen? 
Praten helpt, luisteren naar de anderen helpt ook.

Positieve 
gezondheid

• Positieve gezondheid is de basis van onze 

gesprekken met de gasten.

• We ondersteunen onze gasten in het 

hervinden van hun veerkracht en de 

activiteiten binnen ons centrum zijn 

gekoppeld aan de 6 pijlers van Positieve 

Gezondheid. 



Meestal is er een thema, maar we kunnen ook kiezen voor het onderwerp dat iemand van ons inbrengt. Zit je ergens mee, wil je 
dat met elkaar delen? 
Praten helpt, luisteren naar de anderen helpt ook. Meestal is er een thema, maar we kunnen ook kiezen voor het onderwerp dat 
iemand van ons inbrengt. Zit je ergens mee, wil je dat met elkaar delen? 
Praten helpt, luisteren naar de anderen helpt ook.

Positieve 
gezondheid



Meestal is er een thema, maar we kunnen ook kiezen voor het onderwerp dat iemand van ons inbrengt. Zit je ergens mee, wil je 
dat met elkaar delen? 
Praten helpt, luisteren naar de anderen helpt ook. Meestal is er een thema, maar we kunnen ook kiezen voor het onderwerp dat 
iemand van ons inbrengt. Zit je ergens mee, wil je dat met elkaar delen? 
Praten helpt, luisteren naar de anderen helpt ook.

Jeugd 
en 
kanker

Lichtpuntjes, kameraadjescontact

Als je geraakt wordt door kanker, gebeurt er van alles. 
Je kunt erg van slag raken als je eigen gezondheid of 
de gezondheid van iemand om wie je geeft, in gevaar 
is. Misschien voel je je boos, verdrietig, bang… of 
misschien voel je wel helemaal niets en maakt dat je 
onzeker. 

Samenzijn met leeftijdsgenoten die hetzelfde 
meemaken kan je verder helpen.



Meestal is er een thema, maar we kunnen ook kiezen voor het onderwerp dat iemand van ons inbrengt. Zit je ergens mee, wil je 
dat met elkaar delen? 
Praten helpt, luisteren naar de anderen helpt ook. Meestal is er een thema, maar we kunnen ook kiezen voor het onderwerp dat 
iemand van ons inbrengt. Zit je ergens mee, wil je dat met elkaar delen? 
Praten helpt, luisteren naar de anderen helpt ook.

Jeugd 
en 
kanker

Lichtpuntjes



Informatief

• Themabijeenkomst: een paar keer per jaar 
organiseren we informatieavonden voor grote 
groepen belangstellenden

• Infogesprek: in kleine groep uitleg over diverse 
onderwerpen 

• Infotafel: folders, tijdschriften en boeken



Meestal is er een thema, maar we kunnen ook kiezen voor het onderwerp dat iemand van ons inbrengt. Zit je ergens mee, wil je 
dat met elkaar delen? 
Praten helpt, luisteren naar de anderen helpt ook. Meestal is er een thema, maar we kunnen ook kiezen voor het onderwerp dat 
iemand van ons inbrengt. Zit je ergens mee, wil je dat met elkaar delen? 
Praten helpt, luisteren naar de anderen helpt ook.

Kwaliteit

Het SamenhuiS wil: 

• bijdragen aan een verbetering van de 
kwaliteit van leven met en na kanker 

• een veilige plek zijn voor de gasten





• We zijn een welzijnsorganisatie, wij zijn geen 
zorgverleners

• Wij bieden betrokkenheid, gastvrijheid, 
aandacht en ondersteuning

• Wij geven geen adviezen van medische aard, 
wij adviseren onze gasten indien nodig wel 
naar de huisarts en/of de specialist te gaan  

• Wij verwijzen door aan de hand van de 
sociale kaart Alphen aan den Rijn

• Wij zijn geen buurthuis

Wij kunnen 
helder vertellen 
wat wij wel doen 
en wat niet:



Op alle niveaus 
weet iedereen wat 
we wel en wat we 
niet doen.

• korte lijntjes 

• regelmatig overleg

• intervisie

• open en eerlijk naar elkaar zijn 

• vertrouwen in elkaar hebben



Voor alles wat 
we doen zijn de 
mensen 
gekwalificeerd

• Gastvrouwen/-heren hebben de IPSO 
basistraining gevolgd

• Bestuursleden hebben relevante 
werkervaring

• Activiteitenbegeleiders zijn  gediplomeerd



We werken 
conform de 
richtlijnen
en 
wat we doen 
doen we goed 

• Evaluatiegesprek na elk inloopmoment en na 
elke activiteit

• Feedback geven

• We vragen ons altijd af: doen we de goede 
dingen goed?



We kunnen 
duidelijk maken 
hoe de kwaliteit 
geborgd wordt.

• Vrijwilligersovereenkomst

• Taakomschrijving

• Evaluatiegesprekken

• Vrijwilligersbijeenkomsten

• SamenhuiS-regels



Het is duidelijk 
wat te doen bij 
een onverwachte 
situatie

• De situatie wordt gemeld bij de coördinator

• in overleg met bestuur wordt besloten wat 
wel of niet te doen.

• terugkoppelen naar melder.



Het is voor gasten 
duidelijk wat ze wel 
of niet kunnen 
verwachten in het 
SamenhuiS

• Kennismakingsgesprek met een nieuwe gast

• Intakegesprek volgt bij een tweede bezoek

• Informatie via de nieuwsbrief, de website en 
social media



Het is voor samenwerkingspartners duidelijk wat ze 
kunnen verwachten van het SamenhuiS

• Een folder met uitgebreide informatie

• Een website met agenda die up-to-date is

• Elke maand de nieuwsbrief en informatie via social media

• Folders beschikbaar bij huisartsen, apotheken, 
ziekenhuizen, fysiotherapeuten, enz.

• Deelname aan netwerkbijeenkomsten

• Persberichten

• Persoonlijk contact



Wij staan altijd 
open voor nieuwe 
ontwikkelingen en 
ideeën en toetsen 
die aan onze visie 
en missie

• Input van gasten en vrijwilligers: waar ligt de 
behoefte

• Vrijwilligers en gasten betrekken bij 
activiteiten en acties

• Samenwerken met externe organisaties



SamenhuiS Een plek waar je je gehoord voelt
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