
Adviesrapport: 

de huidige en toekomstige regionale waarde 
van inloophuis Sigrid’s Garden voor mensen 

in Zuidoost-Drenthe die nog steeds in het 
dagelijks leven te maken hebben met kanker

Met een pleidooi voor een nieuwe positionering voor inloophuizen. Zodat zij zich 
kunnen focussen op het ondersteunen van mensen die kanker hebben (gehad) en 
hun naasten in hun weg naar en bij het dagelijks leven, want Daar gaat het om! 

Uncover the Unsaid
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Wat als toekomstige gasten, 
zorgverleners en vooral 

huisartsen, gemeenten en 
daarnaast andere 

belanghebbenden in 
Zuidoost-Drenthe nu eens 

wisten wat wij daadwerkelijk 
doen, hoe wij waarde bieden 
en wat wij willen veranderen 
om nog meer, nog beter, op 
een manier dat past in deze 
tijd, mensen met kanker en 

hun naasten te ondersteunen 
in de weg naar en bij 
het dagelijks leven? 

Met deze vraag is Marleen Spijkman MSc LLM van 
Uncover the Unsaid voor Inloophuis Sigrid’s Garden in Emmen 

aan de slag gegaan.
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Een verandering in perspectief:

Van patiënten, 
bezoekers en

deelnemers naar 
mensen met kanker 

en hun naaste(n) 

man, vrouw, vriendin, vriend, vader, 
moeder, dochter, zoon, oma, opa, 

kleinzoon, kleindochter
ouder, kind, tiener, twintiger, dertiger, 
gepensioneerde, werknemer, scholier, 

student, ondernemer
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Inloophuis Sigrid’s Garden
Weerdingerstraat 252C
7811 CL Emmen

Telefoon: 0591-648696
E-mail: info@sigrids-garden.nl
Website:  www.sigrids-garden.nl

 Foto: vrijwilligers van inloophuis Sigrid’s Garden

http://www.sigrids-garden.nl
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Voor wie is dit adviesrapport
- Voor mensen die kanker hebben (gehad) en hun 
naasten die nog niet of al wel gebruik maken van de 
diensten en steun van inloophuis Sigrid’s Garden of 
andere inloophuizen in Nederland.

- Voor gemeenten in de regio Zuidoost-Drenthe en 
andere gemeenten die informatie nodig hebben om te 
beoordelen of een inloophuis aangemerkt kan 
worden als partner in het kader van het Wmo-traject. 

- Huisartsen, medische specialisten en andere 
zorgverleners, die graag meer inzicht willen hebben in 
de waarde van een inloophuis in verband met het 
doorverwijzen van een patiënt. In beginsel voor de 
regio Zuidoost-Drenthe, maar ook medische 
specialisten en ander personeel die werkzaam zijn in 
ziekenhuizen in andere provincies. Een grote groep 
gasten van inloophuis Sigrid’s Garden heeft ook 
medische zorg gehad bij Universitair Medisch Centrum 
Groningen en ziekenhuizen in andere steden in 
Nederland.  

- Daarnaast is het rapport bedoeld voor iedereen die 
als vrijwilliger, medewerker of bestuurder betrokken is 
bij de verschillende inloophuizen in Nederland.
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 “Wat als toekomstige gasten, zorgverleners 
en vooral huisartsen, gemeenten en 
daarnaast andere belanghebbenden in 
Zuidoost-Drenthe nu eens wisten wat wij 
daadwerkelijk doen, hoe wij waarde bieden 
en wat wij willen veranderen om nog meer, 
nog beter, op een manier dat past in deze tijd, 
mensen met kanker en hun naasten te 
ondersteunen in de weg naar en bij 
het dagelijks leven?” 
Deze vraag is langzamerhand totstand gekomen in een onderzoeksproces waar ik 
samen met inloophuis Sigrid’s Garden op zoek ben gegaan naar de huidige en 
toekomstige waarde. Zij hebben mij gevraagd om hen te ondersteunen bij het 
inrichten van hun branding en marketing. Zij wilden vanuit de gasten, bestaande en 
toekomstige, bekijken hoe zij het anders kunnen aanpakken. Na een pre-analyse 
door middel van gesprekken met bestaande gasten en vrijwilligers en het lezen van 
eerder onderzoek werd voor mij duidelijk dat het verkrijgen van een goed beeld van 
de mens achter de kankerpatiënt essentieel is. Zo is een mensgericht diepgaand 
onderzoek totstand gekomen. Inloophuis Sigrid’s Garden heeft een actieve rol 
gespeeld in het onderzoek. Zij hebben meegedaan met de werving van 
respondenten, meegedacht met het type onderzoek en zij deelden hun 
vraagstukken. Dit hield soms ook het delen van frustraties in. Logisch! Op de één of 
andere manier lukte het hun nog onvoldoende, volgens hun eigen hoge maatstaven, 
om de waarde die zij bieden aan de buitenwereld te laten zien. Aan de mensen die 
nog geen gebruik maken van de steun die zij bieden, maar ook aan huisartsen  
in de regio en medische specialisten die mensen met kanker en hun naasten niet of 
te weinig doorverwijzen naar het inloophuis, of gemeenten die hun nog onvoldoende 
zien als een belangrijke speler in de “zorg”. 
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Ondernemend en gedreven dat ze zijn, komt inloophuis Sigrid’s Garden niet pas in 
actie als het onderzoek is afgerond. Tussendoor heb ik de deelresultaten met hun 
gedeeld, hebben wij al enkele teksten op de website aangepast en is de informatie 
naar de gasten toe verduidelijkt. Ze waren zelf ook al bezig om een nieuwe dienst 
op te zetten en sinds september 2015 zijn ze gestart met een inloopcafé. Dit 
maandelijks ritueel is nu al ontzettend populair en wordt enorm gewaardeerd door 
jong en oud. Het succes kan nu op basis van dit onderzoek ook verklaard worden. 
Het inloopcafé is een middel om echt contact tussen de gasten te realiseren, voor 
afleiding te zorgen en mensen met elkaar te verbinden. Waardoor zij hun netwerk 
vergroten of zelfs langzamerhand weer opbouwen. 

Het onderzoek had niet alleen het doel inzichten te geven om strategische 
beslissingen te kunnen nemen en de visie en missie aan te scherpen. Het moest 
vooral ook in de dagelijkse praktijk toegepast kunnen worden. Simpel gezegd: wat 
kan het inloophuis met de inzichten: 

1)  Aan welke diensten is er behoefte en welke diensten passen bij de rol van het  
 inloophuis in de regio Zuidoost-Drenthe? 
2)  Hoe kan inloophuis Sigrid’s Garden aan de buitenwereld laten zien wat zij  
 doen en laten zien welke waarde dit vertegenwoordigt door middel van 
 communicatie? 
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Hoe kan je mensen 
helpen? 

Daar gaat het om!

Inloophuis Sigrid’s Garden in Emmen doet dat door mensen te 
ondersteunen die kanker hebben (gehad) en hun naasten in de 

weg naar en bij het dagelijks leven.
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Onderzoeksaanpak
Vanuit de sociale-, gedrags- en communicatiewetenschappen heb ik inzichtelijk 
gemaakt wat de waarde is, kan zijn en ook zou moeten zijn van inloophuis Sigrid’s 
Garden voor mensen met kanker en hun naasten. Ik ben op zoek gegaan naar de 
verhalen, emoties en perspectieven en ik heb vervolgens gekeken hoe Sigrid’s 
Garden hierop kan inspelen door middel van het aanbieden van haar diensten en 
steun. Daarnaast heb ik gekeken hoe deze waarde juist en gericht gecommuniceerd 
kan worden naar de buitenwereld: de doelgroep dat nog niet bereikt wordt en 
relevante stakeholders, zoals huisartspraktijken, ziekenhuizen en gemeenten. 
Hieraan ligt het volgende ten grondslag:

- Wat gecommuniceerd wordt aan waarde moet ook kloppen met de werkelijkheid.
- De huidige en mogelijke toekomstige waarde kan nog beter verwoord en verbeeld 
worden in de communicatie. 

Een gap tussen de dagelijkse praktijk van inloophuis Sigrid’s Garden met eerder 
onderzoek heeft ervoor gezorgd om naar de basisaannames en onderliggende 
uitgangspunten te kijken. Ik ben eerst veel gaan observeren, voelen, beleven en 
interviewen. Tegelijkertijd heb ik eerder onderzoek gelezen en ben ik op zoek 
gegaan naar een patroon in de data. Een afwisseling van een etic perspectief ofwel 
“perspectief van een buitenstaander” en een emic perspectief ofwel “perspectief van 
een binnenstaander”. De kracht zit in de combinatie van beide perspectieven. 
Gesprekken met bestaande gasten, observeren van onder andere yoga en 
schilderen, bijwonen van koffietafelgesprekken, luisteren naar de verhalen van 
vrijwilligers, het bijwonen van het “SamenLoop voor Hoop” event, interviews met 
bestaande gasten en een focusgroep met bestaande gasten. Hierdoor heb ik de 
betekenis leren kennen die de mensen, die bekend zijn met de organisatie, zelf 
geven aan de waarde die wordt geboden en die nog niet geboden wordt. Interviews 
en gesprekken met mensen die nog geen gebruik maken van het inloophuis en 
eerder onderzoek zorgen respectievelijk voor een buitenstaandersperspectief en 
een breder perspectief op de huidige praktijk van inloophuizen.

Het mensperspectief staat in dit onderzoek centraal. Op deze manier kan de 
waarde van inloophuis Sigrid’s Garden worden geduid en kan er betekenis aan 
worden gegeven. De interne belevingswereld van mensen met kanker en hun 
naasten wordt inzichtelijk gemaakt met rake en gedetailleerde uitspraken uit het 
onderzoek.  
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 Onderzoeksontwerp
Het onderzoek bestaat uit verschillende fasen. Belangrijk is de goede samenwerking 
met inloophuis Sigrid’s Garden. Er is veelvuldig overleg geweest. Ik heb veel 
gesprekken gevoerd met één van de oprichters tevens projectleider (hierna:
projectleider) en met de coördinator van het inloophuis. Aanvullend heb ik vele 
informele gesprekken gevoerd met bestaande gasten en vrijwilligers.

Pre-analyse

- Veelvuldig aanwezig in het inloophuis.
- Informele gesprekken met bestaande gasten.
- Informele gesprekken met vrijwilligers (gastvrouwen en docenten) en 
 medewerkers.
- Bestuderen eerder onderzoek over inloophuizen dat heeft plaatsgevonden 
 tussen 2013-2015 en het bestuderen en bespreken van het beleidsplan van  
 inloophuis Sigrid’s Garden.
- Gesprek met het bestuur.
- Gesprek met de projectleider en de coördinator van het inloophuis.

Etnografisch-kwalitatief onderzoek

- Observeren van verschillende activiteiten (o.a. yoga, schilderen, creatieve   
 workshop).
- Observeren van de dagelijkse gang van zaken in het inloophuis.
- Observeren van koffietafelgesprekken.
- Observeren tijdens het event SamenLoop voor Hoop.
- Informele gesprekken met bestaande gasten.
- Informele gesprekken met vrijwilligers (gastvrouwen en docenten) en 
 mede werkers.
- Gesprek met projectleider en coördinator van het inloophuis.
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Kwalitatief onderzoek

- Focusgroep met 4 bestaande gasten.

Tijdens het SamenLoop voor Hoop event hebben de vrijwilligers van inloophuis 
Sigrid’s Garden het onderzoek onder de aandacht gebracht. Er is een 
informatiepakket aan de deelnemers van het event verstrekt. Daar zat ook een 
aanmeldingsformulier in waarop interesse voor deelname aan het onderzoek 
kenbaar gemaakt kon worden. De interviews werden afgenomen in het inloophuis of 
bij de mensen thuis. De gemiddelde duur van een interview was 1 uur. Met instem-
ming van de mensen die geïnterviewd werden, is het interview opgenomen.

- Interviews met 8 bestaande en mogelijke toekomstige gasten. De mensen 
 varieerden in type kanker, geslacht, levensfase en leeftijd (20-80 jaar). 
- Informele gesprekken met bestaande gasten.
- Informele gesprekken met vrijwilligers (gastvrouwen en docenten) en 
 mede werkers.
- Gesprek met projectleider en coördinator van het inloophuis.

Semi-kwantitatief onderzoek

- Vragenlijst (meerkeuze en open vragen) voor de vrijwilligers.
- Gesprek met projectleider en coördinator van het inloophuis.

Een opgebouwde “theorie” dat voortvloeide uit kwalitatief en veelal etnografisch 
onderzoek, heb ik na gesprekken met inloophuis Sigrid’s Garden vervolgens getest 
in verschillende vragenlijsten. Het ontwerp van de vragenlijst is eerst door inloophuis 
Sigrid’s Garden getest en door mij aangepast voordat het is verspreid. De vragenlijst 
is verspreid door het inloophuis. De vragenlijst was alleen online in te vullen en door 
het ontwerp zowel op de computer, laptop, iPad als mobiele telefoon in te 
vullen. Bestaande gasten die thuis geen computer hadden of technische vragen 
hadden, konden de vragenlijst ook in het inloophuis maken. De vragenlijsten zijn 
van augustus - december 2015 uitgezet. Het werven van respondenten is gebeurd 
door bekendmaking en informatie op de website van het inloophuis, social media en 
het informeren van bestaande gasten door de vrijwilligers.
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De vragenlijsten zijn gespecificeerd voor vier verschillende groepen:

- Vragenlijst voor bestaande gasten die zelf kanker hebben (gehad) 
 (20 respondenten).
- Vragenlijst voor bestaande gasten die een naaste(n) hebben die kanker heeft/  
 hebben (gehad) (9 respondenten).
-  Vragenlijst voor mogelijke toekomstige gasten die zelf kanker hebben (gehad)  
 (32 respondenten).
- Vragenlijst voor mogelijke toekomstige gasten die een naaste(n) hebben die  
 kanker heeft/hebben(gehad) (14 respondenten).

Reminders en andere wervingsacties zijn door het inloophuis uitgezet om voor nog 
meer respons te zorgen. Dat varieerde van het onder de aandacht brengen bij infor-
matiebijeenkomsten tot online oproepen in lokale media. Ook is er regelmatig een 
oproep op social media geplaatst. Omdat de bezoekers anoniem konden 
reageren was het niet mogelijk om alleen de mensen te benaderen die nog niet 
gereageerd hadden. In totaal hebben er 75 mensen aan de vragenlijst meegedaan 
en dat is in vergelijking met eerder onderzoek voor een individueel inloophuis veel. 
Heel waardevol is ook de hoge respons onder de respondenten die nog geen 
gebruik maken van een inloophuis (61%). 

Afronden, afstemmen en delen van de onderzoeksresultaten

- Gesprek met projectleider en coördinator van het inloophuis.
- Informele gesprekken met bestaande gasten.
- Informele gesprekken met vrijwilligers (gastvrouwen en docenten) en 
 medewerkers.
-  Presentatie resultaten en discussie met vrijwilligers.
- Presentatie resultaten en discussie met bestaande en nieuwe gasten.
- Gesprek met projectleider en coördinator van het inloophuis.

Daarnaast heb ik ook veelvuldig contact gehad met het inloophuis over hun ideeën 
voor het opzetten van nieuwe activiteiten, vragen over de website en meer 
onderzoeksgerelateerde vragen. Dit heeft te maken met het doel om de inzichten 
toe te passen in de praktijk, zowel voor de ontwikkeling en/of het aanbieden van 
nieuwe diensten als het communiceren hiervan.
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Eerder onderzoek
Om dit onderzoek te duiden heb ik regelmatig gerefereerd naar eerder onderzoek. 
De algemene uitgangspunten uit voornamelijk het volgende onderzoek valt onder 
eerder onderzoek:

-  Het bezoeken van inloophuizen: een kwalitatief perspectief op de ervaringen  
 van mensen met kanker en hun naasten, Dr. Adriaan Visser, senior 
 onderzoeker Hogeschool Rotterdam, Kenniscentrum Zorginnovatie, 
 Rotterdam, november 2014.
-  Evaluatie van het bezoeken van inloophuizen door mensen met kanker en hun  
 naasten, Dr. Adriaan Visser, senior onderzoeker Hogeschool Rotterdam, 
 Kenniscentrum Zorginnovatie, Rotterdam, november 2014.
-  Behoefte-onderzoek inloophuizen, M. Martens & A. Hesselink, ResCon, 
 november 2014.
- IPSO, Positionering inloophuizen binnen de Wmo 2015.
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 Inleiding 

De regionale waarde van inloophuis Sigrid’s Garden

De kracht van een inloophuis ten opzichte van veel andere zorgverleners en vooral 
landelijke verenigingen is hun waarde voor de regio. Inloophuis Sigrid’s 
Garden dat gevestigd is in Emmen ondersteunt mensen in de regio Zuidoost-
Drenthe. Uit dit onderzoek zijn ook algemene inzichten te halen die voor  
inloophuizen in andere regio’s van toepassing kunnen zijn. Echter, elk inloophuis is 
ook weer anders. Dat komt onder andere door de invloed van de oprichters, de 
vrijwilligers, de omvang van het inloophuis en de behoefte van de doelgroep in de 
regio. De perspectieven en verhalen in dit adviesrapport zijn een weergave van de 
ondersteuning die inloophuis Sigrid’s Garden biedt en van de mogelijke 
toekomstige gasten in de regio Zuidoost-Drenthe.

De realiteit van een inloophuis

In dit adviesrapport neem ik je mee in de interne belevingswereld van mensen die 
kanker hebben (gehad) en hun naasten. Maar ik geef ook een kritische blik op de 
realiteit waarmee het inloophuis te maken heeft. Dit komt voort uit het onderzoek dat 
laat zien dat de waarde van een inloophuis ligt in de ondersteuning die zij biedt in de 
weg naar en bij het dagelijks leven. Uit dit onderzoek blijkt dat dit in de praktijk nog 
niet zo makkelijk is. Het inloophuis is te veel tijd kwijt aan het realiseren van hun 
bestaansrecht. Niet omdat zij geen waarde bieden aan de doelgroep, maar omdat 
zij voortdurend bezig moeten zijn met het regelen van voldoende financiële 
middelen en het toelichten en inzichtelijk maken van de waarde die zij bieden aan 
huisartsen, medische specialisten, gemeenten en andere stakeholders.
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De positionering van 
inloophuis Sigrid’s Garden 
in de sociale kaart: 
is de positionering van inloophuizen 
aan vernieuwing toe?
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 Vast in een systeem 
dat over de houdbaarheidsdatum heen is?

Inloophuis Sigrid’s Garden

Het inloophuis helpt mensen in de regio Zuidoost-Drenthe die kanker hebben 
(gehad) en hun naasten door het aanbieden van ondersteuning en activiteiten. Een 
grote groep mensen die zij wel willen helpen, vinden nog niet de weg naar het 
inloophuis. De gasten van het inloophuis (zo noemen zij de doelgroep) hebben 
allemaal een eigen verhaal en de behoefte aan ondersteuning en activiteiten 
verschilt. De één komt twee keer in de week naar het inloophuis, de ander drie keer 
per maand en weer een ander vijf keer per jaar. Zij kunnen bij het inloophuis terecht 
voor wekelijkse activiteiten, zoals yoga en schilderen, een verwenbehandeling, een 
spreekuur met het psycho-oncologische centrum dat samenwerkt met het 
inloophuis, het inloopcafé dat iedere maand wordt georganiseerd en diverse 
informatiebijeenkomsten en creatieve workshops over kanker. Daarnaast worden er 
jaarlijks ook verschillende uitjes georganiseerd. De gesprekken met de gastvrouwen 
(de vrijwilligers die in het inloophuis werken) en het contact met lotgenoten worden 
door de bestaande gasten als heel waardevol bevonden. 

Huidige positionering inloophuizen en eerder onderzoek

De huidige positionering van inloophuizen lijkt een hele groep mensen uit te sluiten 
of niet aan te spreken. Vanwege verschillende factoren dat ook al door eerder 
onderzoek is aangekaart: imago en communicatie. Dit lijkt te worden versterkt door 
de impliciete positionering van inloophuizen dat volgt uit beschrijvingen en analyses 
van eerder onderzoek. Eerder onderzoek omschrijft inloophuizen bijvoorbeeld als 
ideële organisaties die laagdrempelige, gratis of betaalbare zorg aanbieden. Inloop-
huizen worden zelfs bestempeld als een zorgaanbieder van “stepped care”. 
Daarmee wordt bedoeld dat de betaalbare en minder complexe zorg bij inloophui-
zen een opstap is naar andere, duurdere en complexe zorg. Daarnaast wordt door 
de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 een beroep 
gedaan op inloophuizen om zich hierbij aan te sluiten. Zodat op deze manier een 
inloophuis gekwalificeerd kan worden als een informeel zorgnetwerk dat 
bijdraagt aan de (langere) zelfredzaamheid van kwetsbare mensen. Dat mensen en 
hun naasten door de ziekte tijdelijk in een kwetsbare fase zitten, betekent niet 
automatisch dat zij op het moment dat een inloophuis van waarde is ook kwetsbaar 
zijn. In ieder geval niet op alle aspecten in hun mens zijn. De huidig positionering 
van inloophuizen lijkt mede te worden ingegeven door de moeilijkheid voor 
inloophuizen om ieder jaar weer de begroting dekkend te kunnen krijgen. 
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Ook inloophuis Sigrid’s Garden is afhankelijk van kortlopende subsidies, incidentele 
giften en donaties van bedrijven en particulieren. Dit hangt samen met het feit dat de 
waarde van de dienstverlening van inloophuizen niet herkend wordt door 
zorgverzekeraars. 

Laagdrempelig en hoogdrempelig

Een ander factor is dat eerder onderzoek inloophuizen vaak omschrijven als een 
zorgaanbieder van laagdrempelige ondersteuning. Omdat er geen formele verwij-
zing van een huisarts nodig is, van te voren geen afspraak gemaakt hoeft te worden 
en er vrijwel geen kosten mee gemoeid zijn. Dit zou impliceren dat er een grote 
toestroom naar inloophuis Sigrid’s Garden is. Uit dit onderzoek komt naar voren dat 
veel mensen een hoge psychologische drempel ervaren, die het moeilijk maakt de 
eerste stap naar het inloophuis te zetten. In de beginfase, dus wanneer er net 
kanker is geconstateerd is medische zorg vanzelfsprekend. Op een later moment 
willen en durven mensen ook nog wel vaak hulp te vragen bij een psycholoog. Maar 
wanneer het dagelijks leven weer begint ontstaan er andere vraagstukken en moei-
lijkheden. Deze hebben bijvoorbeeld betrekking op identiteitsvorming, het weer her-
vatten van het arbeidsproces of studie en de relaties met partner, familie en vrien-
den. De mensen ervaren al een drempel door de benaming “inloophuis”. 
Mensen vinden het (in beginsel) vaak moeilijk om zich, in het bijzijn van 
anderen, echt te uiten. Dit terwijl er tegelijkertijd ook een sterke behoefte is om het 
niet alleen te doen.

Hier wordt gevraagd, hoe ga je ermee om?

“Ik verwacht hier ook geen professionele hulp, ik vind het fijn als ik hoor 
van de gastvrouwen dat zij het knap vinden als ik mijn pruik niet meer 
draag. Dat zou een huisarts niet zo snel zeggen.” Hier ben je gevoelsmatig 
als mens bezig en bij een specialist meer vakmatig. Hier wordt gevraagd, 

hoe ga je ermee om?”
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Er moet iets gebeuren

Uit de vele gesprekken die ik heb gevoerd met de medewerkers en vrijwilligers van 
inloophuis Sigrid’s Garden komt naar voren dat er iets moet gebeuren. Dat “iets” is 
in het begin nog niet concreet en het begint voornamelijk met een specifieke 
oplossing: “onze branding of marketing moet beter”. De onrust en al reeds 
doorgevoerde veranderingen in het aanbod zoals het inloopcafé geven aan dat de 
dagelijkse praktijk verschilt met dat van de huidige positionering. Er is dus bij het 
inloophuis een sterke behoefte om te kijken hoe zij meer waarde kunnen bieden aan 
de mensen waarvoor het inloophuis is bedoeld. 
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Sociale kaart ofwel hulptroepen
De verschillende zorghulpverleners werden door één iemand wel heel erg mooi 
beschreven: “Zij zijn eigenlijk allemaal mijn hulptroepen geweest”. Uit het onderzoek 
is naar voren gekomen welke plek een inloophuis heeft op de sociale kaart. Dat is 
helemaal aan het eind. Dat klinkt wellicht niet heel vernieuwend. Maar door te 
kijken naar de positionering van een inloophuis, is deze bewustwording erg 
belangrijk. “Eind” moet dan wel goed gedefineerd worden. Hiermee wordt bedoeld 
dat er na een inloophuis in de zorgketen voor deze doelgroep geen andere zorgver-
lener meer is. Een huisarts speelt vaak nog wel voor langere tijd een belangrijke rol. 
In dit kader heeft eerder onderzoek ook gewezen op het belang van een uitstroom-
beleid. Ook in inloophuis Sigrid’s Garden zijn er veel gasten die al een aantal jaar 
gebruik maken van de ondersteuning die wordt aangeboden. Dit heeft effect op het 
behouden van nieuwe gasten, die veelal in een andere fase bevinden. Twee punten 
komen uit dit onderzoek naar voren dat zorgt voor nuancering en een nieuw per-
spectief. Er zijn ook mensen die een type kanker hebben dat altijd op enige vorm 
aanwezig is en ook de invloed op het gezin kan lang duren. De nieuwe positionering 
waarvoor ik op basis van dit onderzoek pleit zorgt ervoor dat het zwaartepunt veran-
derd. Het gaat om het helpen en ondersteunen naar en in het dagelijks leven.

Normaal

“Wat normaal lijkt, 
is voor mij soms een hobbel in de weg.”
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De sociale kaart

Van welke zorgverleners de doelgroep gebruik maakt is afhankelijk van onder 
andere het type kanker, de benodigde medische zorg, de persoonlijke ervaren 
psychische en sociale gevolgen, de persoonlijkheid, de persoonlijke behoefte tot 
inwinnen van extra informatie via het internet en de (door hen zelf gevoelde) 
mogelijkheden om met familie en vrienden te praten (ook wanneer het dagelijks 
leven weer begint). Hieronder een overzicht van de (mogelijke) zorgverleners. De 
zorg en/of ondersteuning begint vaak bij een huisarts en wanneer het perspectief 
positief is en mensen hebben er behoefte aan, dan eindigt het vaak bij een 
inloophuis of andere ondersteuning in het dagelijks leven. De volgorde kan per 
persoon en situatie verschillend zijn en sommige zorgverleners komen vaker terug. 

- Huisarts
- Familie, vrienden, God (dominee, pastoor)
- Medisch specialist, chirurg
- Verplegend personeel
- Stervensbegeleider
- Buren, collega’s (leidinggevende)
- Verenigingsleven, sportvereniging of muziekvereniging
- Internet, websites, forums, blogs, overige media (boeken en tijdschriften)
- Thuiszorg
- Psychiater, psycholoog, psychotherapeute
- Fysiotherapie, logopedie
- Lotgenoten en patiëntenverenigingen
- Psychosociaal-oncologische zorg ondersteuning door het Behouden Huys 
 in Haren
- Inloophuis, reïntegratie proces, ambulante begeleiding van school 

Toelichting
  
-  Thuiszorg is bijvoorbeeld nodig bij mensen waarbij een tumor in het gezicht 
 operatief is verwijderd. Hierdoor kunnen zij tijdelijk niet meer zelfstandig eten.
-  Logopedie is bijvoorbeeld nodig bij een type kanker dat de spraak aantast,
 bijvoorbeeld door een hersentumor.
-  Veel bestaande gasten maken in het begin vaak gelijktijdig gebruik van de   
 zorg die het Behouden Huys in Haren aanbiedt. Dit wordt versterkt door het  
 wekelijkse spreekuur die zij houden bij het inloophuis. Na verloop van tijd 
 maken de gasten voornamelijk gebruik van de diensten van het inloophuis.
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Inloophuizen spelen een belangrijke rol 
in de ondersteuning in de weg naar en 
bij het dagelijks leven 
Dit onderzoek geeft aan dat er juist een belangrijke rol is weggelegd voor 
inloophuizen in het ondersteunen naar en in het dagelijks leven. Nadat de 
overlevingsmodus langzamerhand naar de achtergrond is verdwenen, komt de wil 
en motivatie om weer “gewoon” mee te draaien in de maatschappij. Voor velen gaat 
de realisatie hiervan niet gemakkelijk. Omdat vaak al maanden hun hele leven in 
het teken van kanker heeft gestaan. Voor diegene die zelf kanker heeft gehad, maar 
ook voor de naasten. Het sociale netwerk is vaak een stuk kleiner geworden. 
Omdat men vaak, voor hun gevoel “oppervlakkige” gesprekken, niet aankan of door 
de confrontatie met sterfelijkheid er gewoonweg geen behoefte meer aan heeft. 
Filosofische vragen, spiritualiteit en goed zorgen voor je lichaam worden steeds 
belangrijker. Zij vragen zich af wat nu echt belangrijk is in het leven en waar wij met 
z’n allen mee bezig zijn: “Geld verdienen, lekker belangrijk”. Activiteiten, zoals mind-
fullness en yoga, zijn in het kader van het belang hechten aan zowel spiritualiteit en 
goed zorgen voor je lichaam daarom ook erg populair. Mensen die via inloophuis 
Sigrid’s Garden deelnemen aan yoga en mindfullness waarderen de gemoedelijke 
sfeer en gesprekken over “het leven.” Dat kan direct over kanker gaan, maar vaak 
gebeurt dat juist helemaal niet. Een ander belangrijk punt waar veel behoefte aan 
is, is echt contact met een ander maken. De gasten vinden het belangrijk dat er 
daadwerkelijk wordt geluisterd. Bovenal, wordt het erg belangrijk gevonden dat zij bij 
inloophuis Sigrid’s Garden altijd hun verhaal kwijt kunnen. In hun privéleven hebben 
zij vaak het gevoel dat ze niet nog een keer hun verhaal kunnen doen bij hun familie 
of vrienden. De gasten hebben al snel het idee dat ze zeuren. 

Bijna alle medische rapporten die ik las over deze vorm van 
kanker eindigden bijna allemaal met de dood van een patiënt

“Iedereen zei tegen mij toen ik ziek werd, dat ik niet moest gaan 
googelen, want je vindt alleen maar horror verhalen. Maar in mijn geval 

is het een zegen geweest. Ik heb en twee artsen gevonden die daarin 
gespecialiseerd waren en ik heb >>
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In het verlengde is ook uit het onderzoek naar voren gekomen dat er een grote 
interesse is naar het horen van persoonlijke verhalen. Men wil enerzijds leren van 
de wijze waarop iemand anders met de impact van kanker is omgegaan en 
anderzijds wil men zich kunnen identificeren met een ander. Er is veel behoefte aan 
praten over de impact van kanker in het dagelijks leven. Nu worden er vooral 
informatiebijeenkomsten georganiseerd waarbij mensen worden geïnformeerd over 
het type kanker (dit verschilt overigens per inloophuis). Maar dat is reeds bekend bij 
de doelgroep. Men wil eigenlijk de onderliggende thema’s bespreken, zoals 
vriendschap, communicatie en de toekomst. 

Kijken naar de toekomst

Weer naar de toekomst kijken, dat wil een grote groep mensen dat nu nog geen 
gebruik maakt van de dienstverlening en steun van inloophuis Sigrid’s Garden. Dit 
verklaart ook de plek van het inloophuis in de sociale kaart. Dit staat gelijk met het 
reïntegratie proces voor werkenden (en ondernemers) en ambulante begeleiding 
voor studenten en scholieren. Er is nog steeds hulp nodig bij de stap naar het 
overbodig maken van zorg en hulp naar en in het dagelijks leven.

<< fantastische vrienden ontmoet op een forum. Je moet jezelf niet 
verliezen in de informatie die je vindt. Maar paniek heb je toch wel. Bijna 
alle medische rapporten die ik las over deze vorm van kanker eindigden 
bijna allemaal met de dood van een patiënt. En toen op het forum kwam 
ik mensen tegen die net als mij dezelfde vorm kanker hadden gehad en 

nog leefden.”
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Echt met elkaar in 
contact komen. 

Daar gaat het om!

Inloophuis Sigrid’s Garden in Emmen doet dat door mensen die 
kanker hebben (gehad) en hun naasten bij elkaar te brengen.
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Wat is nu eigenlijk de waarde 
van lotgenotencontact
Bijna elk onderzoek en ook tijdens het begin van dit onderzoek kreeg ik te horen dat 
lotgenotencontact zo ontzettend waardevol en belangrijk is. Dat is het ook. Maar wat 
is dat nu eigenlijk? Voor bestaande gasten en vrijwilligers is dit begrip wel duidelijk, 
maar voor buitenstaanders niet altijd. Of in ieder geval niet communicatief 
“aantrekkelijk” genoeg of specifiek en relevant genoeg om daar een juiste 
voorstelling van te maken en/of de doelgroep zodanig aan te spreken dat het leidt 
tot een bezoek aan het inloophuis.

Je ontmoet hier nieuwe mensen

“Je ontmoet hier nieuwe mensen, bouwt met sommigen diepgaande 
vriendschappen op. Terwijl je in je privéleven veel goede vrienden bent 

kwijtgeraakt.” 
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Met lotgenotencontact wordt in het algemeen bedoeld “contact met andere mensen 
die hetzelfde meegemaakt hebben”. Uit dit onderzoek komen de volgende termen 
naar voren dat het begrip “lotgenotencontact” duidt:

- Contact met lotgenoten, mensen die ook zelf kanker hebben (gehad) of 
 mensen die ook een naaste(n) heeft (hebben) die kanker heeft (hebben) 
 (gehad);
- Ervaren van het perspectief van iemand die een naaste is, maar niet de eigen  
 naaste is;
- Ervaren van het perspectief van iemand die kanker heeft, maar niet de eigen 
  “naaste” is die kanker heeft (gehad);
- Verbondenheid, sterke band tussen de gasten; 
- Nieuwe vriendschappen;
- Voelt aan als een warme deken;
- Humor, met elkaar kunnen lachen;
- Activiteiten met anderen gericht op herstel;
- Activiteiten met anderen gericht op afleiding;
- Kopje koffie of thee met elkaar drinken omdat het gezellig is en tevens een   
 mogelijkheid biedt om je verhaal te delen;
- Jezelf kunnen zijn;
- Begrip ontvangen en geven;
- Weten dat je het niet alleen hoeft te doen;
- Ontspanning;
- Even alles opzij kunnen zetten;
- Er is altijd een luisterend oor;
- Beter met kanker kunnen omgaan door met anderen te praten;
- Je hebt aan één woord genoeg;
- Alles mag en niets moet;
- Herkenning;
- Aandacht;
- Afleiding;
- Leerzaam.

Je kan hier aan tafel zitten en niets zeggen of je 
kan een gesprek aangaan

“Wat ik heel fijn vind aan inloophuis Sigrid’s Garden is de beschermde 
omgeving die zij bieden. Je kan hier aan tafel zitten en niets zeggen of 

je kan een gesprek aangaan. Het is ook een soort rustpunt.”
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Ik kan hier met mijn 
verhaal terecht, 

terwijl mijn omgeving hier 
niet meer op zit te wachten. 

Daar gaat het om!

Inloophuis Sigrid’s Garden in Emmen zorgt voor een 
fijne en warme omgeving. 
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Samenwerking met psycho-oncologisch 
centrum het Behouden Huys: een andere blik 
op aanscherping van de positonering van 
inloophuizen
Inloophuis Sigrid’s Garden werkt nauw samen met het Behouden Huys. Dat wordt 
als bijzonder krachtig ervaren door veel bestaande gasten van het inloophuis. Het 
Behouden Huys richt zich als psycho-oncologisch centrum op het aanbieden van 
ambulante, eerste- en tweedelijns psychosociaal-oncologische zorg voor 
kankerpatiënten en hun naasten of nabestaanden. Sommige mensen vinden het fijn 
om vanuit het Behouden Huys kennis te maken met het inloophuis. Het wekelijkse 
inloopspreekuur* van het Behouden Huys bij Sigrid’s Garden is voor die groep 
mensen erg waardevol. 

* Vanaf december 2015 wordt het spreekuur van het Behouden Huys elke twee 
weken gehouden bij inloophuis Sigrid’s Garden. 

Yoga en mindfullness, bij inloophuis Sigrid’s Garden of het Behouden Huys?

Zowel het inloophuis als het Behouden Huys bieden yoga en mindfullness aan. Uit 
het onderzoek is naar voren gekomen dat de sfeer van het Behouden Huys meer 
“klinisch” aanvoelt. Dit uit het onderzoek gebleken onderscheid is juist gewenst in 
het licht van de plek in de sociale kaart. De rollen van beide organisaties zijn anders 
en vullen elkaar tegelijkertijd aan. De fase van het verwerkingsproces zit bij 
“kankerpatiënten”, zoals het Behouden Huys hen ook op hun website noemt. Het 
Behouden Huys focust zich op de ondersteuning bij de verwerking van de diagnose 
en de meer psycho-sociale gevolgen van kanker. Hun doel is het optimaliseren van 
de kwaliteit van het leven en het versterken van de lichamelijke en geestelijke weer-
baarheid. Voor inloophuis Sigrid’s Garden en inloophuizen in het algemeen is er dus 
veel meer een rol weggelegd voor de ondersteuning naar en in het dagelijks leven 
om ervoor te zorgen dat zorg gerelateerd aan kanker niet meer of minder intensief 
nodig is. 
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Daar passen letterlijk minder mensen in

“Op het moment dat je energie weg is en je weinig meer verdraagt of 
weinig meer te geven hebt, dan wordt het cirkeltje om je heen veel 

kleiner. Daar passen dus ook letterlijk minder mensen in. Het is wel mooi om 
te merken dat je in het herstelproces weer meer energie krijgt naarmate je 

beter wordt. Er komt ook weer meer ruimte: nieuwe mensen komen op je pad 
en mensen die wat meer op de achtergrond zijn 

geweest komen weer dichterbij.”
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De link met kanker en de waarde van het 
totaal mag duidelijker 
De link met kanker en de waarde van het inloophuis mag duidelijker naar voren 
komen in de communicatie van inloophuis Sigrid’s Garden. Dat dit nog niet duidelijk 
is komt tot uiting op hun website. Zij hebben een websitepagina dat gaat over de 
verschillende activiteiten die zij aanbieden. Maar dat geeft de totale waarde en het 
onderscheidend vermogen van het inloophuis niet goed weer. Met betrekking tot het 
laatste, waarom zou een mogelijke toekomstige gast kiezen voor het inloophuis in 
plaats van een vereniging of sportschool dat ook yoga aanbiedt? Ook eerder 
onderzoek volstaat soms met het onderscheid in verschillende vormen van 
ondersteuning: ontmoetingsactiviteiten (o.a. koffie/thee drinken), sportieve activitei-
ten (o.a. wandelen), creatieve activiteiten (o.a. schilderen), ontspanningsactiviteiten 
(o.a. yoga), begeleidingsactiviteiten en therapie (o.a. spreekuur in samenwerking 
met het Behouden Huys). 

Uit dit onderzoek wordt duidelijk dat de bestaande gasten en de vrijwilligers juist 
heel goed weten wat de waarde is van het inloophuis. Dat is niet alleen maar 
mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten de mogelijkheid bieden tot 
bijvoorbeeld een ontspannende massage of deelname aan yoga. Het gaat om de 
totale waarde van het inloophuis. Bestaande gasten komen altijd eerder naar het 
inloophuis toe. Ze zijn vaak ruim op tijd aanwezig voor hun afspraak of activiteit. 
Zodat zij een praatje kunnen maken met de andere gasten en de vrijwilligers. Dit 
wordt aan een mooie grote tafel gedaan in een ruimte dat veel weg heeft van een 
echte woonkamer. De gastvrouwen bieden iedereen ook altijd een kopje koffie of 
thee aan met een koekje of iets anders lekkers. De warmte, het vertrouwen en het 
begrip voor elkaar merkte ik al vrij snel. De gastvrouwen kennen ook iedereen en 
als er iemand nieuw is, wordt er ook alles aan gedaan om die persoon op zijn of 
haar gemak te stellen. Ook na de afspraak of activiteit gaan mensen vaak nog even 
met elkaar praten. Of ze lopen samen naar de stad. Dat kan heel gemakkelijk 
aangezien het inloophuis vlakbij het centrum is gevestigd. Wat de bestaande 
gasten ook aangeven is dat het niet gaat om yoga, maar om herstelyoga. Tijdens 
een bezoek van mij aan een yogales bij het inloophuis merkte ik ook aan alles dat 
dit echt wel anders is dan de yogalessen die gegeven worden bij een sportschool. 
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De docente is speciaal opgeleid tot het geven van yoga voor mensen die te maken 
hebben met kanker. Tijdens passende muziek sprak de docente ook over de fysieke 
en mentale processen die betrekking hebben op het herstel na een periode van 
kanker. In een ander activiteit bij het inloophuis merk je dat naast het praten met 
elkaar, het vooral ook belangrijk is om weer samen lol te hebben. Er wordt bij de 
activiteit schilderen veel met elkaar gelachen. Wanneer iemand in de groep het 
moeilijk heeft beuren ze elkaar weer op of een gastvrouw gaat even met iemand 
apart zitten. Want de gastvrouwen zijn altijd in de buurt. Zij weten heel goed 
wanneer ze wat moeten en kunnen doen. Dit komt door hun ervaring als vrijwilliger. 
Maar ook omdat sommige gastvrouwen zelf of in hun directe omgeving te maken 
hebben gehad met kanker. De inrichting van het inloophuis laat ook de zorg en oog 
voor de behoeften van de doelgroep zien. Verschillende sfeervolle ruimtes die rust 
uitstralen zijn er voor de momenten dat de gasten het “even” wat “zwaarder” heb-
ben. Zij kunnen hier hun verhaal kwijt aan een gastvrouw. Dit betekent dus dat een 
bezoek aan het inloophuis vaak bestaat uit verschillende afleidings-, ontspannings- 
en gezellige momenten. Dat is niet toe te wijzen aan één specifieke activiteit. Het 
gaat om de mensen, om de gasten en de vrijwilligers. Het gaat om een gezamenlijk 
doel en begrip. Het gaat om erkenning en jezelf kunnen zijn. Inloophuis Sigrid’s 
Garden is een ontzettend belangrijke ontmoetingsplek!

Hier wordt lesgegeven vanuit een 
heel specifiek doel: herstelyoga

“De benadering van yoga is hier in het inloophuis heel anders. Hier wordt 
lesgegeven vanuit een heel specifiek doel: herstelyoga. Je lichaam is 

gehavend, je hebt dingen meegemaakt. Vanuit dat bewustzijn ga je met 
elkaar yoga doen.”  
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Mensen met kanker en hun naasten nader bekeken
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Over wie hebben wij het eigenlijk?

De doelgroep wordt te breed, te algemeen en te hulpbehoevend neergezet

Een blik op eerder onderzoek over inloophuizen laat zien dat er gesproken wordt 
over bezoekers, deelnemers, en lotgenoten. Met het doel om onder de Wet Wmo 
te vallen, wordt er zelfs aansluiting gezocht bij “mensen met een beperking of met 
(chronische) psychische of psychosociale problemen, die hulp of zorg nodig 
hebben en dit niet kunnen vinden in hun sociale kring”. Dit dekt bij lange na niet de 
lading! De doelgroep wordt vaak te breed, te algemeen en te hulpbehoevend 
neergezet. Het gaat om mensen met kanker en hun naasten die in hun weg naar en 
bij het dagelijks leven hulp kunnen gebruiken. Eerder onderzoek refereert wel naar 
het verschil van mensen die zelf kanker hebben en hun naasten. Er wordt ook wel 
gesproken over jongeren en kanker of over de relatie kanker en werken. Wat er nog 
mist is een beschrijving van de diversiteit binnen de doelgroep, dat kan dienen als 
basis voor de ontwikkeling van passende activiteiten en de daarbij behorende 
communicatie.

Ik ben met andere ogen 
naar mijn vrouw gaan kijken

“Ik ben met andere ogen naar mijn vrouw gaan kijken. Ik heb geleerd 
dat wij alle twee over heel veel veerkracht beschikken.”



33.

Noodgedwongen en willen

Mensen “springen” als kankerpatiënt noodgedwongen samen met hun naasten in de 
sociale kaart. Het draait dan vooral om de ziekte. Na een moeilijke fysieke en 
emotionele periode willen zij weer uit de sociale kaart “springen” en willen zij 
langzamerhand weer naar de toekomst kijken. Met dat eruit springen, juist daar zijn 
inloophuizen voor bedoeld. Daar ligt hun waarde. Er vindt dus een verschuiving 
plaats, dat terug is te zien in de werkwoorden die ik heb gebruikt. Van 
“noodgedwongen” naar “willen”. De mensen die naar een inloophuis gaan en waar 
een inloophuis voor bedoeld is, zijn mensen die het dagelijks leven weer onder ogen 
willen zien. Zij hebben de moed bij elkaar geraapt om met anderen te praten over de 
impact van kanker die zij nog steeds ondervinden. Het zijn mensen die van elkaar 
en met elkaar willen leren, maar ook weer van het leven willen genieten en vooral 
vanuit ervaring de keuze maken om bewuster te leven. Bewuster leven houdt niet 
alleen gezonder leven in. Het houdt in dat zij zorgvuldiger keuzes maken ten aan-
zien van hun “vrienden”. Ten aanzien van vriendschap is het vormen en opnieuw 
betekenis geven van hun eigen identiteit ook erg belangrijk. Het gaat om keuzes 
maken waar zij in hun “tweede” leven op willen gaan focussen en vooral met wie. 
Doordat een bestaand netwerk soms door de ziekte in het begin van de sociale 
kaart is weggevallen, verwatert of een andere dimensie heeft gekregen. Een nieuw 
netwerk dat past bij hun nieuwe “ik”. Daar zijn ze naar op zoek en dit hebben zij net 
als ieder ander mens nodig in het leven. En daar zijn inloophuizen voor bedoeld! 
Maar ook nu heb ik nog niet helemaal de doelgroep beschreven. 

Ik was zo bang dat ik je zou verliezen

“Ik was ook blij toen een vriendin op een gegeven moment tegen mij zei. 
Toen het al een stuk beter ging met mij. Ze stond huilend voor me. Ze 
was zo blij dat ik weer gelukkig was. Ze zei: ik ben zo bang dat ik je 

zou verliezen.”
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De doelgroep 5x anders bekeken
Op basis van dit onderzoek zijn binnen de doelgroep 5 verschillende 
subdoelgroepen te onderscheiden:

1) Mensen die zelf kanker hebben en mensen die zelf kanker hebben gehad

Deze beschrijving heeft in beginsel een duidelijke link met de sociale kaart. 
Inloophuis Sigrid’s Garden heeft voornamelijk gasten die geen kanker meer hebben 
of waar al een positief perspectief is. Een grote groep mensen gebruikt naast de 
steun van het inloophuis ook verschillende psychosociale oncologische zorg. 

2) Mensen die zelf kanker hebben (gehad) en de naasten (o.a. dochter, vader, 
broer, oma of vriendin)

Mensen die zelf kanker hebben (gehad), hebben op sommige punten andere onder-
steuning nodig dan de naasten. Dit geldt helemaal wanneer bijvoorbeeld de vrouw 
kanker heeft en haar partner geen kanker heeft en zij beiden tegelijk deelnemen aan 
activiteiten van het inloophuis. Bij het kunnen uiten en delen van hun eigen verhaal, 
houden partners veel rekening met elkaar. 

Uit het onderzoek komt naar voren dat naasten van mensen die kanker hebben 
(gehad) al veel eerder in het ziekteproces behoefte hebben aan de type steun die 
een inloophuis biedt. 

Hoe lang moet ik bepaald gedrag accepteren? 
 

“Ik zou graag meer willen weten hoe ik om kan gaan met mensen met 
kanker. Hoe lang moet ik bepaald gedrag accepteren? Soms vind ik het 
moeilijk dat mijn partner veel aandacht nodig heeft. Ik heb geen eigen 

leven meer.”
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Soms sneeuwt de naaste onbewust onder. Want zo wordt door beide partijen
nog te vaak (onbewust) gedacht, het is voor diegene die zelf kanker heeft (gehad) 
erger. Dat is op zekere punten wel zo. Maar daar waar het inloophuis ondersteuning 
biedt in de sociale kaart is het op veel punten wel anders. Beiden hebben te maken 
met de impact van kanker op het dagelijks leven. Denk aan de impact in het gezin 
en in de vriendengroep. Uit de vragenlijst kwam bijvoorbeeld het volgende naar 
voren: “Ik zou graag meer willen weten hoe ik om kan gaan met mensen met 
kanker. Hoe lang moet ik bepaald gedrag accepteren? Soms vind ik het moeilijk dat 
mijn partner veel aandacht nodig heeft. Ik heb geen eigen leven meer.” 

3) Van tieners met kanker en hun naasten tot 60-plussers en alle levensfasen 
daar tussenin

De vraagstukken en “problemen” waar mensen met kanker en hun naasten mee 
kampen zijn vaak gerelateerd aan de levensfase waarin zij zich bevinden. Mensen 
van 75 jaar die in een bejaardentehuis wonen hebben vaak te maken met eenzaam-
heid. Of ze vertellen hun verhaal maar niet aan anderen, want iedereen op die 
leeftijd heeft wel iets. Mensen die een relatie hebben worden geconfronteerd met de 
manier waarop intimiteit en seksualiteit een plaats kan krijgen in de relatie. 
Tieners en twintigers willen activiteiten ondernemen met leeftijdsgenoten, maar 
kunnen activiteiten zoals uitgaan en winkelen fysiek niet altijd aan. Ouders voelen 
zich vaak overwelmd worden door de impact van kanker op het gezinsleven.

Ik moet niet te veel over mijn ziekte praten

“Dat kan mijn dochter van 40 jaar niet aan. Ze belt wel en ze komt ook 
wel op bezoek. Maar ik moet niet te veel 

over mijn ziekte praten.”
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4) Mensen die zelf met borstkanker te maken hebben (gehad) tot mensen die 
zelf met leukemie te maken hebben (gehad)

Elk type kanker zorgt voor een ander impact in het dagelijks leven. Variërend van 
fysiek uithoudingsvermogen, nieuw dieet tot aan een bepaald type kanker 
gerelateerd nieuw zelfbeeld. Mensen die een type kanker hebben dat erg zeldzaam 
is, hebben daarnaast ook behoefte aan contact met andere mensen die dezelfde 
type kanker hebben. Online forums zijn daarvoor een heel mooi middel. Mensen die 
een type kanker hebben dat lang duurt of altijd in één of andere vorm in het lichaam 
zit, blijven kampen met de gevolgen van kanker.

5) Mannen met kanker en vrouwen met kanker

Identiteit, seksualiteit, zelfvertrouwen en voorkeur en wijze van communicatie. Denk 
aan vrouwen met borstkanker en mannen met prostaatkanker. Mannen kunnen het 
soms moeilijk vinden om te praten over wat prostaatkanker in het dagelijks leven 
met hen doet. Denk aan de impact van incontinentie in het dagelijks leven. En 
(tijdelijk) geen haar als gevolg van chemotherapie heeft een behoorlijke impact op 
het vrouw zijn. 

 

Mijn lichaam is ziek, maar mijn geest niet

“Je wordt op een bepaald moment als ziek zijn neergezet. Je kunt niets 
meer, je bent je baan kwijt. Mijn lichaam is ziek, maar mijn geest niet. Ik 

kan nog zo intelligent zijn, maar niemand wil mij meer in het 
arbeidsproces hebben. De kracht van mijn geest, van mijn denken, is veel 

belangrijker dan de zwakheid van mijn lichaam.”
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Kanker raakt het hele 
gezin. Met elkaar 

blijven praten, maar 
uiteindelijk ook weer

samen kunnen en 
willen genieten.

Daar gaat het om!

Inloophuis Sigrid’s Garden in Emmen begrijpt dat de 
balans tussen verdriet en blijdschap moeilijk is en ondersteunt 

graag ouders, maar ook de kinderen, bij de nasleep van kanker in 
het dagelijks leven.
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Dat vond ik heel fijn, omdat ik heel lang in mijn ziek zijn 
geen ruimte had voor hoe erg het was voor mijn ouders 

dat ik ziek was

“Ik had ’s ochtend therapie gehad bij het spreekuur van het 
Behouden Huys in inloophuis Sigrid’s Garden. Eigenlijk wilde ik gaan. Aan 
de tafel in de gezamenlijke ruimte van Sigrid’s Garden zat een man, hij 
had zich vergist in de tijd. Hij was een uur te vroeg. Hij wilde net weer 
gaan. Maar we keken elkaar aan. Op de één of andere manier, intuïtief 
voelde de gastvrouwen dat ook aan, volgens mij moeten deze twee even 
gaan zitten. Zij boden ons nog een kopje koffie aan. Wij hebben totdat 
zij aan de beurt waren een uur lang zitten praten. Hij vertelde over zijn 
dochter die kanker heeft gehad en zijn vrouw die hij aan kanker heeft 

verloren. Het was een perfecte samenloop van omstandigheden. Hij 
vertelde mij het perspectief van de vader. Dat vond ik heel fijn, omdat ik 
heel lang in mijn ziek zijn geen ruimte had voor hoe erg het was voor 

mijn ouders dat ik ziek was. Ik had daar bruut gezegd 
een beetje schijt aan.”
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Alleen mensen die ook dat soort scans 
ondergaan hebben snappen dat

“Vriendinnen die echt heel dicht bij mij staan weten dit ook wel van mij. 
Er zit een werkelijk besef van hoe het is om echte doodsangsten uit te 

staan. Ik heb een hele lieve vriendin, maar zij heeft het niet zelf 
meegemaakt. Ik vind het erg fijn als ze meegaat naar onderzoeken in het 

ziekenhuis. Maar zij zal nooit precies weten wat ik ervaar op het 
moment dat ik in zo’n “scantunnel” lig. De contrastvloeistof die je door 

je heen voelt gaan. Je bent bij de radioloog en je ziet dan je hele 
lichaam op het scherm en je realiseert je hoe het ervoor staat. Op de 

officiële uitslag moet ik nog een week wachten. Alleen mensen die ook 
dat soort scans hebben ondergaan snappen dat. De spanningen die dat met 

zich meebrengt en het laatste half uur in de wachtkamer voordat je de 
uitslag krijgt, want het is gewoon erop of eronder.”
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Tieners, twintigers, dertigers en werkenden  
De mensen die niet of nog onvoldoende bereikt worden door inloophuis Sigrid’s 
Garden en die zij juist ook graag willen ondersteunen zijn tieners, twintigers, 
dertigers en werkenden. Eerder onderzoek geeft aan dat dit komt door het imago 
van inloophuizen dat volgens datzelfde onderzoek op zijn beurt weer het gevolg is 
van een gebrek aan informatie en onzorgvuldige communicatie. Er wordt daarnaast 
in eerder onderzoek ook voornamelijk gekeken naar de huisstijl van de website en 
de afbeeldingen die worden gebruikt. Dit klopt in zekere zin. Maar in het geval van 
inloophuis Sigrid’s Garden (en met hen waarschijnlijk nog vele andere inloophuizen), 
lijkt op basis van dit onderzoek dat het vooral te maken heeft met de type 
activiteiten die aangeboden worden. Het is een beetje een kip-of-het-ei verhaal. Het 
inloophuis weet ook wel dat jongeren geïnteresseerd zijn in andere activiteiten. 
Lastig hierin is zowel de vraag hoe deze doelgroep bereikt kan worden en de 
financiële middelen die onvoldoende zijn om nieuwe activiteiten succesvol te 
maken. Het kan wel even duren voordat deze doelgroep de weg naar het inloophuis 
vindt en ook hier naar toe wil gaan. Activiteiten, zoals schilderen en een creatieve 
middag en daarnaast activiteiten die vooral ‘s ochtends worden aangeboden spreekt 
de doelgroep niet aan of zij kunnen dan niet. Hier speelt inloophuis Sigrid’s Garden 
al gedeeltelijk op in met het organiseren van het maandelijkse inloopcafé. 

Wie kan ik hier eigenlijk de schuld van geven?

”Leeftijdsgenoten zijn bezig met uitgaan, bezig met hun haar, met kleding, 
vriendjes, met hun uiterlijk. Dan denk ik, is dit het belangrijkste in het 
leven? Maar als ik geen kanker had gehad, dan was ik hier denk ik ook 

mee bezig. Dus wie kan ik hier eigenlijk de schuld van geven?”



41.

Nieuwe dromen 
creëren en ambities 

weer omarmen
Daar gaat het om!

Inloophuis Sigrid’s Garden in Emmen ondersteunt graag mensen 
die door kanker een steuntje in de goede richting kunnen 

gebruiken.
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Uitgaan, kinderwens, en hypotheek 
Tussen de mensen die 18 en 35 jaar zijn, zitten veel verschillen die bepalend zijn 
voor zowel de diensten als de communicatie van het inloophuis. Een vergelijkbare 
levensfase is erg belangrijk voor jongvolwassenen. Uit het onderzoek kwam naar 
voren dat jongeren die begin 20 zijn al een groot verschil ervaren bij jongeren die 
27 jaar of ouder zijn. Voor studenten en scholieren zijn thema’s als uitgaan, winkelen 
en huiswerk belangrijke onderwerpen. Uitgaan en winkelen is vaak niet meer 
mogelijk of het duurt een tijd voordat dit weer mogelijk is. Omdat het fysiek nog erg 
zwaar kan zijn. Wanneer een jongere niet bij elke les aanwezig kan zijn, is het 
belangrijk dat de klasgenoten weten waarom en dat zij hulp aanbieden zoals het 
doorgeven van huiswerk. Een docent kan dit natuurlijk ook, maar een sociaal 
netwerk van leeftijdsgenoten is zo ontzettend belangrijk. Een jongere zei hierover: 
“als je een klein beetje anders bent, hoor je al niet meer bij de groep.” Jongeren die 
ouder zijn ondervinden moeilijkheden bij het aanvragen van een hypotheek. Ze zijn 
immers een risicogroep. Ook een kinderwens wat soms door bepaalde typen kanker 
niet meer mogelijk is, speelt een belangrijke rol in het verwerkingsproces tijdens de 
weg naar en bij het dagelijks leven. Daarnaast worden jongeren te snel volwassen 
en ondervinden daarom soms ook moeilijkheden bij het aansluiten van 
leeftijdsgenoten. 

Dromen en ambities 
Wat bij jongeren, werkenden en mensen die willen werken een belangrijker rol 
speelt, is het belang van het hebben van dromen en ambities. Weer naar de 
toekomst kunnen kijken en dit mede vormgeven wordt erg belangrijk gevonden. 

Ik ben gewoon mijn hele leven kwijtgeraakt

“Ik ben heel veel vrienden kwijtgeraakt. Ik heb er nog maar één of twee. 
Ik ben gewoon mijn hele leven kwijtgeraakt. Dansen en zingen was mijn 
passie, maar dat kan ik niet meer. Het eerste jaar kwamen mijn vrienden 

heel vaak bij mij langs. Iedereen heeft zijn examens gedaan en is 
vertrokken. Ik heb geleerd hoe ik ermee om moet gaan, dat ik maar beter 

niet zo veel moet verwachten.”



43.

Werkenden
Mensen die werken of willen werken ondervinden veel problemen van hun 
omgeving. Leidinggevenden of collega’s die ondanks hun goede bedoelingen de 
mensen die kanker hebben gehad als patiënten behandelen. Er wordt vaak voor 
hen gedacht in plaats van met hen overlegd. Ook bij het zoeken van een nieuwe 
baan is het heel moeilijk werk te vinden dat bij hun nieuwe situatie past. Mensen die 
werken of willen werken vallen niet onder de veel gebruikte beschrijving of 
impliciete formulering van de doelgroep. Geen wonder dat inloophuizen deze 
doelgroep in de huidige positionering met bijbehorende communicatie niet bereikt of 
in mindere mate bereikt. 

Ze werd niet meer voor vol aangezien

“Bij mijn vrouw zag ik het ook. Toen ze weer terug ging naar haar werk, 
merkte ze opeens dat ze enorm gekelderd was. Ze werd niet meer voor 

vol aangezien. Er werden haar allerlei taken onthouden, waar ze heel erg 
goed in was. Dat was een enorm verlies voor haar.”
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Je loopt van het één naar het andere en 
dan komt dit er ook nog eens een keer boven op

“Ik ben gedeeltelijk afgekeurd. Het eerste jaar was ik in de ziektewet 
vanwege mijn dochter, het tweede jaar vanwege mijzelf. Op een gegeven 
moment werd geconstateerd dat ik niet meer in staat was om te werken. 

Ik was wel bezig om het op te bouwen. Maar ja, die tijd krijg je 
tegenwoordig helaas niet meer. Je loopt van het één naar het andere en 

dan komt dit er ook nog eens een keer boven op.”
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Samenvatting en advies:
Nieuwe positionering inloophuizen, nieuwe 
omschrijving van de doelgroep en de 
bijbehorende diensten en communicatie.
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 De huidige en toekomstige regionale waarde 
van inloophuis Sigrid’s Garden
In dit onderzoek heb ik vanuit de sociale-, gedrags- en communicatiewetenschap-
pen inzichtelijk gemaakt wat de waarde is, kan zijn en ook zou moeten zijn van 
inloophuis Sigrid’s Garden voor mensen die kanker hebben (gehad) en hun 
naasten. Hiervoor ben ik op zoek gegaan naar de verhalen, emoties en perspectie-
ven van bestaande gasten en mogelijk toekomstige gasten. De huidige en 
toekomstige waarde heb ik besproken aan de hand van twee pijlers: 

- Naar een nieuwe positionering van inloophuizen.
- Nieuwe omschrijving van de doelgroep.

 



47.

Naar een nieuwe positionering van 
inloophuizen
Uit dit onderzoek komt naar voren dat een inloophuis is bedoeld voor mensen die 
kanker hebben (gehad) en hun naaste(n) die in de weg naar en bij het dagelijks 
leven ondersteuning kunnen gebruiken.

Inloophuizen helpen de doelgroep door bij te dragen aan:
-  Het in contact brengen met mensen die hetzelfde meegemaakt hebben.
-  Het realiseren van echt contact.
-  Momenten van rust, ontspanning en afleiding.
-  Het (weer) opbouwen van een nieuw netwerk.
-  Bewustwording van de nieuwe mogelijkheden van het lichaam.
-  Het weer willen en kunnen vormgeven van de toekomst.
-  De communicatie en relatie tussen families, gezinnen en vrienden.
-  Het vertrouwen in zichzelf en in anderen.
-  Een omgeving waar gasten hun verhaal kwijt kunnen en een plek dat de 
 mogelijkheid biedt tot psycho-sociale oncologische zorg door de 
 samenwerking met psycho-sociale centra.
-  Het bieden van een fijne en vertrouwde omgeving waar men zichzelf kan
 zijn.

Het onderzoek laat ook zien dat er daadwerkelijke behoefte is aan een nieuwe 
positionering van inloophuizen. Van de deelnemers aan de vragenlijst, waren er 
maar liefst 61% die nog geen gebruik maakten van de diensten en steun van het 
inloophuis. 

De huidige positionering en het financieringsstelsel waarbinnen een inloophuis moet 
opereren, maakt het voor hen erg moeilijk om zich volledig te richten op haar doel-
stelling. Veel tijd en aandacht gaat uit naar het regelen van randzaken en financiële 
middelen om het voortbestaan te kunnen garanderen. Dit terwijl de volledige focus 
van het inloophuis hoort te liggen bij het ondersteunen van de mensen die kanker 
hebben (gehad) en hun naasten in hun weg naar en bij het dagelijks leven. Daar 
gaat het om!
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 Nieuwe omschrijving van de doelgroep
Dit onderzoek heeft 5 subdoelgroepen geïdentificeerd. Dit dient als basis voor de 
ontwikkeling van passende activiteiten en de daarbij behorende communicatie. 
Een inloophuis is er voor de volgende subdoelgroepen: mensen met kanker en hun 
naasten, man, vrouw, vriendin, vriend, vader, moeder, dochter, zoon, oma, opa, 
kleinzoon en kleindochter, ouder, kind, tiener, twintiger, dertiger, gepensioneerde, 
werknemer, scholier, student, en ondernemer die in hun weg naar en bij het 
dagelijks leven hulp kunnen gebruiken. Mensen die als kankerpatiënten 
noodgedwongen samen met hun naasten in de sociale kaart “springen” en die beide 
uiteindelijk weer uit de sociale kaart willen “springen”. De mensen die naar een 
inloophuis gaan en waar een inloophuis voor bedoeld is, zijn mensen die het 
dagelijks leven weer onder ogen willen zien. Zij hebben de moed bij elkaar geraapt 
om met anderen te praten over de impact van kanker die zij nog steeds 
ondervinden. Het zijn mensen die van elkaar en met elkaar willen leren, maar ook 
weer van het leven willen genieten en vooral vanuit ervaring de keuze maken om 
bewuster te leven.

Op basis van dit onderzoek zijn de volgende 5 subdoelgroepen onderscheiden:

- Mensen die zelf kanker hebben en mensen die zelf kanker hebben gehad.
- Mensen die zelf kanker hebben (gehad) en de naasten (o.a. dochter, vader,  
 broer, oma of vriendin).
- Van tieners met kanker en hun naasten tot 60-plussers en alle levensfasen   
 daar tussenin.
- Mensen die zelf met borstkanker te maken hebben (gehad) tot mensen die   
 zelf met leukemie te maken hebben (gehad).
- Mannen met kanker en vrouwen met kanker.

Deze 5 beschrijvingen reflecteren de diversiteit binnen de doelgroep. Dit zou de 
basis moeten zijn voor de ontwikkeling van passende activiteiten en de daarbij 
behorende communicatie.
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Diensten 
  Aan welke diensten is er behoefte en welke diensten passen bij de rol van het   
  inloophuis in de regio Zuidoost-Drenthe?

De beschrijving van de nieuwe positionering van inloophuizen en de omschrijving 
van de doelgroep dat volgt uit dit onderzoek dient als basis voor de ontwikkeling van 
passende diensten. Maar dat is nog niet zo makkelijk. Zie ook het “kip-of-het-ei 
verhaal” beschrijving op pagina 40 van dit adviesrapport. Wil het inloophuis 
bijvoorbeeld jongeren aantrekken in de leeftijd18-25 jaar dan dienen ze zowel naar 
de aangeboden diensten te kijken alsook naar de wijze waarop het wordt 
gecommuniceerd. Het inloophuis kan bijvoorbeeld een etentje organiseren voor 
deze doelgroep. Maar als jongeren op de niet-moderne website en social media van 
het inloophuis foto’s zien van oudere mensen en teksten lezen die niet aanspreken, 
dan komen deze jongeren waarschijnlijk niet naar het inloophuis toe. Er zal dus tijd 
nodig zijn om nieuwe subdoelgroepen te bereiken en echt te kunnen helpen. 
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Uit dit onderzoek komen de volgende aanbevelingen voor diensten naar 
voren:

- Meer (interactieve) informatiebijeenkomsten, workshops en discussies gericht  
 op de impact van kanker in de weg naar en bij het dagelijks leven waarin de  
 volgende onderwerpen aan de orde komen: 
  - Vriendschap;
  - Impact van kanker op de directe omgeving;
  - Persoonlijke verhalen delen;
  - Identiteit;
  - Relaties en seksualiteit;
  - Gezond leven;
  - Versneld volwassen worden (voor jongeren);  
  - Impact van kanker in het gezinsleven;
  - Wat doet kanker met vrouwelijkheid, mannelijkheid, intimiteit en  
   seksualiteit;   
  - Eenzaamheid en de positieve keerzijde gezelligheid;
  - Grenzen stellen en muurtjes afbouwen;
  - Ik heb mijn vader en/of moeder verloren aan kanker;
  - Ik heb mijn kind verloren aan kanker;
  - Dromen en ambities;
  - Uitgaan met leeftijdsgenoten;
  - Hypotheek aanvragen;
  - Kinderen krijgen is niet meer mogelijk;
  - De arbeidsmarkt, wat kan ik nog wel;
  - Het wegvallen of verwateren en weer opbouwen van een sociaal  
   netwerk;
  - Bewuster leven;
  - Gezond leven;
  - Veranderde identiteit, wat is mijn nieuwe “ik”; 
  - Hoe kan ik kanker bespreekbaar maken in mijn directe omgeving;
  - Wat kan ik verwachten in de periode van herstel;
  - Hulp vragen aan familie en vrienden;
  - Hoe communiceer ik met mijn naaste(n);
  - Hoe communiceer ik met bijvoorbeeld mijn vrouw, zoon, moeder  
   die kanker heeft (gehad);
  - Wel of niet googlen;
  -  Het bespreken van een inspirerend YouTube filmpje die eerst 
   samen wordt bekeken;
   - Voedingsadviezen met elkaar delen;
   - Hoe omgaan met “goede bedoelingen” van andere mensen;
  - Hoe herdenk en verwerk ik het verlies van mijn moeder, man,   
   dochter of vriend.
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- (Interactieve) informatiebijeenkomsten, workshops en discussies gekoppeld  
 aan de verschillende subdoelgroepen:
 - Mensen die zelf kanker hebben en mensen die zelf kanker hebben 
  gehad.
 - Mensen die zelf kanker hebben (gehad) en de naasten (o.a. dochter,   
  vader, broer, oma of vriendin).
 - Van tieners met kanker en hun naasten tot 60-plussers en alle 
  levensfasen daar tussenin.
 - Mensen die zelf of als naaste met borstkanker te maken hebben (gehad)  
  tot mensen die zelf of als naaste met leukemie te maken hebben 
  (gehad).
 - Mannen met kanker en vrouwen met kanker.

- (Interactieve) informatiebijeenkomsten, workshops en discussies in 
 samenwerking organiseren met organisaties die de doelgroep kan helpen bij  
 de arbeidsmarkt, bij het kopen van een huis (hypotheek) of bij het studeren.

- De mogelijkheid bieden om een vriend of vriendin mee tenemen naar een 
 informatiebijeenkomst of discussie dat bijvoorbeeld gaat over vriendschap.

-  Jongeren hebben daarnaast vooral ook behoefte om leuke dingen met 
 leeftijdsgenoten te ondernemen, zoals samen een film kijken of een hapje   
 eten.

- Meer interactieve bijeenkomsten in plaats van informatiebijeenkomsten.

- De verschillende type activiteiten gericht op herstel, ontspanning, afleiding,   
 gezondheid en informatie worden gewaardeerd. De activiteiten die nog niet  
 door inloophuis Sigrid’s Garden worden aangeboden en waar wel veel 
 interesse voor is, zijn:
  -  fotografie;
  -  creatief schrijven;
  - spiritualiteit; 
  - activiteiten gericht op jongeren.

- Mogelijke toekomstige gasten hebben meer interesse dan bestaande gasten  
 in fotografie, informatiebijeenkomsten over kanker, zwemmen, creatief 
 schijven, spiritualiteit, yoga en mindfullness.
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Gezamenlijk werken aan 
een toekomst waar mensen 
die kanker hebben gehad 
en hun naasten minder tot 

geen hulp meer nodig 
hebben van zorgverleners.

Daar gaat het om!

Inloophuis Sigrid’s Garden in Emmen ondersteunt mensen en 
hun naasten die het medische traject vaak al achter de rug 

hebben in hun weg naar en bij het dagelijks leven.
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Communicatie
   Hoe kan inloophuis Sigrid’s Garden aan de buitenwereld laten zien wat zij   
   doen en laten zien welke waarde dit vertegenwoordigt door middel van 
   communicatie? 

De beschrijving van de nieuwe positionering van inloophuizen en de omschrijving 
van de doelgroep dat volgt uit dit onderzoek dient als basis voor de ontwikkeling van 
communicatie dat past bij de aangeboden diensten. Ik beperk mij hier tot advies dat 
aansluit op de praktische behoefte van inloophuis Sigrid’s Garden. 
Hieraan ligt het volgende ten grondslag:

- Wat gecommuniceert wordt aan waarde moet ook kloppen met de werkelijkheid.
- De huidige en mogelijke toekomstige waarde kan nog beter verwoord en verbeeld 
worden in de communicatie. 

Daar gaat het om

Op basis van dit onderzoek heb ik de concept communicatie campagne “Daar gaat 
het om” ontwikkeld. Hieronder een overzicht van de 6 verschilllende communicatie-
boodschappen die de waarde van inloophuis Sigrid’s Garden beschrijven en/of 
gericht zijn op een specifieke subdoelroep.

1)  Hoe kan je mensen helpen? 
 Daar gaat het om!
 Inloophuis Sigrid’s Garden in Emmen doet dat door mensen te ondersteunen  
 die kanker hebben (gehad) en hun naasten in de weg naar en bij het dagelijks  
 leven.

2) Echt met elkaar in contact komen. 
 Daar gaat het om!
 Inloophuis Sigrid’s Garden in Emmen doet dat door mensen die kanker heb  
 ben (gehad) en hun naasten bij elkaar te brengen.

3) Ik kan hier met mijn verhaal terecht, terwijl mijn omgeving hier niet meer op zit  
 te wachten. 
 Daar gaat het om!
 Inloophuis Sigrid’s Garden in Emmen zorgt voor een fijne en warme 
 omgeving.
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4) Kanker raakt het hele gezin. Met elkaar blijven praten, maar uiteindelijk ook  
 weer samen kunnen en willen genieten.
 Daar gaat het om!
 Inloophuis Sigrid’s Garden in Emmen begrijpt dat de balans tussen verdriet en 
 blijdschap moeilijk is en ondersteunt graag ouders, maar ook de kinderen, bij  
 de nasleep van kanker in het dagelijks leven. 

5) Nieuwe dromen creëren en ambities weer omarmen
 Daar gaat het om!
 Inloophuis Sigrid’s Garden in Emmen ondersteunt graag mensen die door   
 kanker een steuntje in de goede richting kunnen gebruiken.

6) Gezamenlijk werken aan een toekomst waar mensen die kanker hebben 
 gehad en hun naasten minder tot geen hulp meer nodig hebben van 
 zorgverleners.
 Daar gaat het om!
 Inloophuis Sigrid’s Garden in Emmen ondersteunt mensen en hun naasten die  
 het medische traject vaak al achter de rug hebben in hun weg naar en bij het  
 dagelijks leven.
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Uit dit onderzoek komen de volgende aanbevelingen voor het ontwerpen van 
communicatie naar voren:

- Het ontwikkelen van content dat de waarde van inloophuis Sigrid’s Garden   
 weergeeft in de weg naar en bij het dagelijks leven voor mensen die kanker  
 hebben (gehad) en hun naasten.
- In alle communicatie is het van essentieel belang dat de totale waarde van het  
 inloophuis wordt gecommuniceerd. Dus niet focussen op alleen één bepaalde  
 activiteit. Dit kan bijvoorbeeld door in de communicatie ook aan te geven dat   
 gasten altijd ruim op tijd aanwezig zijn voor een activiteit om een praatje  
 te kunnen maken met de andere gasten en vrijwilligers. 
- Het ontwikkelen van content dat de verschillende dimensies van lotgenoten- 
 contact benadrukt.
- Het ontwikkelen van specifieke content gericht op de waarde die inloophuis  
 Sigrid’s Garden in Emmen biedt aan de verschillende subdoelgroepen in de  
 weg naar en bij het dagelijks leven. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van 
 specifieke communicatieboodschappen die benadrukken dat ook naasten 
 welkom zijn bij een inloophuis en welke diensten juist voor hen van waarde   
 kan zijn. 
- Het ontwikkelen van specifieke content gericht op de waarde die inloophuis  
 Sigrid’s Garden in Emmen kan en wil gaan bieden aan de verschillende 
 subdoelgroepen, zoals: tieners, dertigers, 60-plussers, werkenden, naasten, 
 mensen die kanker hebben, mensen die kanker hebben gehad, mannen en 
 vrouwen.
- Het ontwikkelen van rake content op basis van de verhalen, gevoelens, 
 behoeften en emoties van mensen die kanker hebben (gehad) en hun 
 naasten.
- Het ontwikkelen van rake content, waarin de doelgroep zich herkent en die zij  
 via social media willen delen.
- In de communicatie benadrukken dat er geen afspraak hoeft te worden 
 gemaakt om langs te komen.
- In de communicatie benadrukken wat de regionale waarde is van het 
 inloophuis.
- In de communicatie benadrukken wat de waarde is van het inloophuis ten op 
 zichte van andere zorghulpverleners in de sociale kaart;
-  Het maken en selecteren van foto’s die de content versterken en persoonlijk  
 maken. 
- Het ontwikkelen van content voor de diverse activiteiten die georganiseerd  
 worden waarbij de link naar kanker duidelijk beschreven wordt. Bijvoorbeeld 
 door een beschrijving van de docent(e), de werkwijze en de doelstellingen;
- Het ontwikkelen van content waarbij meer informatie wordt gegeven over de  
 vrijwilligers  (achtergrond, motivatie en deskundigheid).
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Dit onderzoek is uitgevoerd door Marleen Spijkman van Uncover the Unsaid. 
De resultaten zijn totstand gekomen door een waardevolle samenwerking met de 
medewerkers, vrijwilligers, bestaande en mogelijke toekomstige gasten van
inloophuis Sigrid’s Garden in Emmen. 
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