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Uitgangspunten

• Marikenhuis, een breed aanbod en ingebed in het zorgnetwerk 

• 9 kwaliteitsregels van IPSO



Kanker… vaak veraf, soms zo dichtbij! Eén op de drie 

Nederlanders krijgt direct of indirect te maken met kanker.

Dan is er het Marikenhuis, een centrum voor leven met en na 

kanker als gastvrije ontmoetingsplaats.

Veilig, vertrouwd, praktisch en nabij



Het Marikenhuis: daarom!
De reguliere medische zorg kan vaak onvoldoende aandacht 
besteden aan allerlei aspecten rondom kanker. Het 
Marikenhuis probeert die aandacht wel te geven.

Patiënten willen meedenken en meedoen over/in de zorg. 
Het Marikenhuis steunt hen daarin (‘empowerment’). 

De patiënt is de beste ervaringsdeskundige en 
belanghebbende om de behandeling een succes te laten 
worden. 

Het delen van de ervaringsdeskundigheid kan een gunstige 
invloed op eigen en andermans herstelproces en kwaliteit 
van leven hebben. 

Kortom: Het Marikenhuis = de plaats waar de patiënt aan 
kan geven waar hij/zij/hen tegenaan loopt en waarin 
hij/zij/hen steun zoekt... 





Visie 

De patiënt is de beste ervaringsdeskundige en de belanghebbende om de behandeling een succes te laten 

worden. Door hem/haar/hen in staat te stellen de ervaringsdeskundigheid met anderen te delen kan 

hij/zij/hen zijn/haar/hen eigen en andermans herstelproces en kwaliteit van leven ten goeden 

beïnvloeden”. 

Het Marikenhuis wil fungeren als knooppunt om de veelheid aan voorzieningen en zorgverleners te 

verbinden. 

Het Marikenhuis richt zich primair op de behoeften vanuit de psychische en sociale dimensies, waarbij er 

een scheiding gemaakt wordt tussen de professionele zorg en de basis psychosociale begeleiding vanuit 

het Marikenhuis. 



5 principes aan de basis van de visie
1. Patiënt “empowerment” luidt een belangrijke verandering in ons zorgsysteem in doordat een ieder van 

ons niet alleen consument, maar ook kenner en direct belanghebbende is. 

2. In de wisselwerking tussen de patiënt met kanker en anderen (omgeving thuis, werk, ziekenhuis, thuiszorg 
etc) is ons Centrum een knooppunt. Het is de plaats waar de patiënt “in the lead” is en waar hij/zij/hen 
aan kan geven waar hij/zij/hen tegenaan loopt en waarin hij/zij/hen gesteund zou kunnen worden. 

3. Flexibiliteit en duurzaamheid in de netwerkrelaties met patiënten en organisaties 

4. Dienstbaarheid en persoonlijke aandacht 

5. Maatschappelijke participatie van de naasten in de zorg. Hierdoor wordt niet alleen een toename van de 
bewustwording en empathie voor de medemens verwacht, maar wordt ook een platform gecreëerd waar 
de creativiteit en de oplossingsstrategieën van de omgeving tot uiting kunnen komen. 



Missie 
1. Het Marikenhuis is een ontmoetingsplek  voor iedereen geraakt door kanker met allerlei activiteiten 

op maat.

2. Het Marikenhuis biedt Psychosociale begeleiding voor mensen die geraakt zijn door kanker; 

3. Het Marikenhuis wil volwaardig onderdeel uitmaken van het zorgnetwerk.

4. Het Marikenhuis staat voor Empowerment van de mens met kanker;  de zorgbehoefte van de mens 

met kanker bepaalt de richting en het zorgaanbod van het huis. 

5. Het Marikenhuis wil kanker/kanker hoort bij het leven bespreekbaar maken en een actieve bijdrage 

leveren om de maatschappij te leren omgaan met mensen met kanker. 



Psychosociale begeleiding

• Hervinden van eigen kracht en zelfregie 

• Hervinden van (zelf)vertrouwen

• Verwerking van de ziekte

• Vormgeven van een leven met beperkingen 

• Verbetering van kwaliteit van leven 

• Helpen voorkomen van (dreigend) isolement

• Ontlasten én ondersteunen naasten

• Ondersteunen nabestaanden



Professionele ondersteuning

• Ontmoetingsplek voor mensen met kanker, maar ook voor 
naasten en nabestaanden: partner, kind, ouder, familie, 
mantelzorger, vrienden.

• Ongedwongen en laagdrempelig, een luisterend oor. 
Zonder verwijzing of afspraak.

• Wegwijzer en informatiecentrum: bibliotheek, actuele 
website, social media.

• Inloopspreekuren, voorlichting en lezingen. 



Professionele ondersteuning 
Inloop: 

Iedereen die behoefte heeft aan een gesprek kan op ieder gewenst moment zonder afspraak bij ons binnenlopen.

Lotgenotengroepen

Lotgenotengroepen bieden een mogelijkheid om ervaringen te delen met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt

• Lotgenotengroep voor ervaringsdeskundigen algemeen 

• Lotgenotengroep voor mannen met prostaatkanker

• Lotgenotengroep voor vrouwen met borstkanker

• Lotgenotengroep “Doorleven als kanker niet meer te genezen is:  hoe doe je dat”

• Lotgenotengroep voor naasten  

• Lotgenotengroep voor nabestaanden

• Creatieve ontmoeting met lotgenoten

• Samen muziek maken



Professionele ondersteuning

Kennismaking met:

• Oncologische massage, 
• Voetreflexmassage
• Yoga
• Healing Touch
• Mindfulness
• 1 op 1 gesprek rouw/verlies
• Coaching 'In balans bij kanker'
• Ondersteuning bij medisch gesprek
• Spreekuur Kinderen en Kanker
• Voedingsadviezen
• Gesprek met psycholoog etc

Dit type aanbod wordt gegeven door mensen die daarvoor geaccrediteerd zijn.

Op basis van vrijwillige inzet van de betreffende deskundige. 



Professionele ondersteuning 
• Spreekuur Kinderen & Kanker
• Kidspower

• Jongerengroep LEF!
• AYA

• Werk & Kanker

• Samenwerking in netwerk Werk & Kanker

• Culturele diversiteit bijeenkomsten

• Samenwerking in netwerk Culturele diversiteit met Bindkracht10



Voorlichting, lezingen, themabesprekingen door deskundigen op het gebied van 
oncologische aandoeningen

psycho-oncologie
huisartsenzorg
pijnbestrijding en palliatieve zorg
voeding
bewegen / fysiotherapie
werk

Onderdeel netwerk met ziekenhuizen, huisartsen, ONZG, palliatieve zorg, culturele diversiteit

Scholing/informatie ROC, HAN, Radboud Universiteit

Samenwerking met zorgprofessionals



IPSO

IPSO Centra  bieden psychosociale zorg. Laagdrempelig en altijd dichtbij. 

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

Verdeeld over Nederland zijn er 80 IPSO inloophuizen.

Er werken ruim 4500 bevlogen vrijwilligers in de inloophuizen

96% van de bezoekers ervaart een positief effect*

*Effectonderzoek Sinzer: De maatschappelijke waarde van IPSO inloophuizen











WAT DOEN WE

• we zijn er voor iedereen die geraakt wordt door kanker, ook naasten, nabestaanden, 

mantelzorgers, vrienden, professionals

• we geven aandacht en ondersteuning 

• we bieden lotgenotencontact

• we zijn oprecht betrokken en gastvrij

• we organiseren een breed scala van vraaggerichte activiteiten

• we voldoen aan de wettelijke eisen m.b.t. AVG en klachtenprocedure

• we zorgen dat we financieel gezond zijn en blijven. 



HOE DOEN WE DIT
Professionele 
vrijwilligers 
organisatie 

Samen maken we 
het Marikenhuis

Missie/Visie/Positione
ring psychosociale 

begeleiding 





HOE DOEN WE DIT

Bij intro bespreken 

beleid en inwerk-

periode

Nieuwsbrief

voor vrijwilligers en 

gasten 

Werkoverleg op alle 

niveaus

Nieuwsbrief met 

informatie over 

ontwikkelingen

Website altijd

up-to-date

Maandelijks een 

activiteitenagenda





HRM beleid is vastgesteld, waaronder werving/ selectie en bijscholing! 

• Alle vrijwilligers die met gasten omgaan hebben de 3-daagse basistraining IPSO gevolgd. 

• Vrijwilligers wonen een bijeenkomst bij over onze uitgangspunten, waarden en het kwaliteitsbeleid

• Inwerkperiode van 3 maanden, met een ervaren vrijwilliger

• Na 3 maanden terugkomdag basistrainingsgroep, en evaluatie

• Scholing en intervisie: 2x per jaar, verplicht voor wie met gasten werkt

• Voortgangsgesprekken 

• Diploma’s waar noodzakelijk

• VOG verklaring voor alle vrijwilligers

HOE DOEN WE DIT





• Regelmatig Gastvrouwen/Gastheren-overleg, 

• Altijd met zijn tweeën werken gastvrouwen / gastheren, 

• Bespreken van do’s en do’nts

• Intervisie

• Overleg over inhoud van begeleiding

• Inzet ervaren trainers, vrijwilligers 

• Open cultuur

• Feedback vragen en geven 

• Jaarlijks evaluatiegesprek vrijwilligers

Jaarlijks (kwaliteits)beleid en evaluatie 
bestuur met coördinatoren

• Afspraken worden genotuleerd en opgeslagen in digitaal archief

HOE DOEN WE DIT





Implementatie Kwaliteitsbeleid
• Bespreken met coördinatoren, vastgesteld door bestuur
• Jaarlijkse evaluatie coördinatoren-bestuur 
• Jaarlijks vrijwilligers-/klanttevredenheidsonderzoek

Kennis kwaliteitsbeleid
• Tijdens 4e bijeenkomst/terugkomdag na IPSO-basistraining
• In nieuwsbrief
• Publicatie website
• Thema’s Mariken Meets bijeenkomsten voor én van vrijwilligers  

Ons uitgangspunt:  
Kwaliteitsdenken en doen is van en voor ons allemaal

HOE DOEN WE DIT





Vraag/situatie wordt door vrijwilliger gemeld bij een van de coördinatoren/ het bestuur

Past binnen visie/beleid MH:  

bespreken bestuur, en evt aanpassen beleid en 
activiteiten

HOE DOEN WE DIT





Gasten worden op diverse manieren geïnformeerd

• Informatie bij eerste bezoek door GV/GH of activiteitenbegeleider

• Website  

• Activiteitenagenda (maandelijks): per mail en gedrukt

• Nieuwsbrief (meerdere keren jaar): per mail 

• Flyer's van activiteiten 

• Persberichten 

• Publieksacties

HOE DOEN WE DIT





(Potentiële) samenwerkingspartners worden op diverse manieren geïnformeerd door:

• bestuurslid belast met externe netwerk

• organiseren bijeenkomsten en lezingen

• website/jaarplan

• brochure

• presentaties en films o.a. bij Zorg Netwerk

• persoonlijk contact met zorgverleners en verpleegkundigen

• persberichten

• rondleidingen

• onderwijs / informatie ROC, HAN, Radbouduniversiteit

HOE DOEN WE DIT





KWF en IPSO
Betaald coördinator

Bestuur en coördinatoren
Beoordeling en besluiten: passend binnen onze visie én kansrijk

Vrijwilligers
Informeren, motiveren en verbinden

Communicatie
Jaarplan
Website 
Nieuwsbrief en Persbericht

Kansen en mogelijkheden



Centrum voor mensen geraakt door kanker
Slotenmaker de Bruïneweg 163 Nijmegen

www.marikenhuis.nl 

www.instagram.com/marikenhuis

www.facebook.com/marikenhuis

www.twitter.com/marikenhuis

http://www.marikenhuis.nl/
http://www.marikenhuis.nl/
http://www.facebook.com/marikenhuis
http://www.twitter.com/marikenhuis
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