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De patiënt en naasten 
oprecht centraal stellen

Voor IPSO stond 2019 in het teken van de afronding van twee 

grote projecten in opdracht van het Ministerie van VWS en 

Zorginstituut Nederland. Deze projecten zijn een mooie start 

geweest voor de bewustwording van het belang van psycho-

sociale zorg, maar ook van de waarde van informele onder-

steuning in het verwerkings- en helingsproces tijdens en na 

de behandeling van kanker. Eén project richtte zich op het 

verbeteren van de regionale samenwerking tussen de  formele 

(1e en 2e lijn) zorg en de informele ondersteuning  geboden 

door de IPSO Inloophuizen. Het andere project betrof de 

vindbaarheid van psychosociale zorg en ondersteuning, 

ook voor de 2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland.

De successen die met de projecten zijn geboekt, zijn mede 

te danken aan onze samenwerkingspartners die met ons de 

patiënt en naasten oprecht centraal stellen en bereid zijn over 

hun eigen schaduw heen te stappen. Met het afronden van 

deze projecten zijn we nog lang niet klaar met de opdracht 

die wij onszelf gegeven hebben: het realiseren van kwali-

tatief goede en laagdrempelige psychosociale zorg, dichtbij 

huis, voor alle kankerpatiënten, naasten en nabestaanden in 

 Nederland. We hebben nog een weg te gaan. Wij zien 2020 

als het begin van een nieuwe fase waarin we samen met onze 

partners kunnen toewerken naar het structureel inbedden van 

het aanbod van de 75 IPSO inloophuizen in het oncologische 

zorgpad.

Ik ben trots en dankbaar dat het ministerie van VWS en 

 Zorginstituut Nederland de afgelopen jaren IPSO een impuls 

hebben gegeven, zodat we nu staan waar we staan. En ik ben 

trots en dankbaar dat een samenwerkingspartner van het 

 eerste uur er in 2019 voor gekozen heeft om samen met ons de 

volgende stap te zetten in het realiseren van onze opdracht.

Roparun bedankt! Zonder jullie zou dit niet mogelijk zijn.

VOORWOORD

Er wordt op steeds grotere schaal samengewerkt tussen ziekenhuizen en 
IPSO inloophuizen. Zo ook tussen Noordwest Ziekenhuisgroep en inloop-
huis ’t Praethuys. ‘In het ziekenhuis is er rond de behandeling heel veel 
aandacht voor de patiënt. Na de behandeling neemt dat logischerwijs af. 
Het inloophuis is een hele mooie optie om dat gat op te vullen’, vertelt 
Simone Berkhout, Organisatorisch Manager Oncologisch Centrum Noord-
west Ziekenhuisgroep.

In het najaar van 2019 is er gestart met de samenwerkingspilot van een 
jaar tussen het IPSO inloophuis en het ziekenhuis. Vrijwilligers van 
’t  Praethuys worden getraind en geschoold door IPSO en zijn aanwezig 
op de dagbehandeling, radiotherapie en de verpleegafdeling. ‘De psycho
sociale ondersteuning vanuit het ziekenhuis dekt een andere lading’, 
vertelt Simone. ‘Wij bieden vanuit NWZ maatschappelijk werk, geestelijke 
verzorging en psychologie. Maar tijd voor het kopje koffie naast het zieken
huisbed is er niet, terwijl ook dat belangrijk is. Ook hopen we door de 
samenwerking de toegang tot het inloophuis laagdrempeliger te maken.’

Simone ziet de toegevoegde waarde van het IPSO inloophuis juist ook 
 buiten het ziekenhuis. ‘Denk aan begeleiding van een jong gezin dat 
getroffen wordt door kanker, contact met lotgenoten of een informatie
middag over hormoontherapie van een dokter uit het ziekenhuis in het 
inloophuis. Dit soort zaken moet je vooral buiten het ziekenhuis laten. 
Dan haal je het klinische eraf. Voor een patiënt voelt de confrontatie met 
het ziekenhuis totaal anders dan die met het inloophuis. Dat is een hele 
fijne, veilige plek voor patiënten. Bij onze open dagen betrekken we ook 
altijd ’t Praethuys.’

Volgens Simone is het belangrijk om patiënten een zo breed mogelijk 
palet aan te bieden. ‘Daarom wijzen we elke patiënt op het bestaan van 
het inloophuis, op de afdeling liggen folders en we nemen het inloophuis 
altijd mee in onze communicatie. Formele en informele zorg moeten heel 
complementair aan elkaar zijn. Deze samenwerking is erg belangrijk. 
De behoefte van patiënten loopt vaak uiteen. Zo hebben jongere patiënten 
andere behoeften dan ouderen. Bij deze ondersteuning op maat speelt het 
inloophuis een mooie rol.’

Sonja Robben
Directeur- 

bestuurder IPSO

Samenwerking 
medische en 
ondersteunende 
zorg 
In Nederland ontstaan steeds 
meer initiatieven die zijn gericht 
op samenwerking tussen de 
 medische zorg vanuit de zieken-
huizen  (formele zorg) en de onder-
steunende zorg die wordt geboden 
met behulp van vrij willigers 
 (informele zorg). Samenwerking 
tussen formele en informele zorg 
is om inhoudelijke redenen belang-
rijk. Bij mensen met kanker dient 
passende psychosociale zorg 
op het juiste moment te worden 
 ingezet, zodat zij zo goed mogelijk 
kunnen omgaan met de impact 
van de ziekte. Het inzetten en 
 verlenen van informele psycho-
sociale zorg heeft als voordeel dat 
het een betaalbaar alternatief is. 
Dit is belangrijk omdat door de 
toenemende vergrijzing de betaal-
baarheid van de zorg steeds meer 
in het geding komt.

‘ Samenwerking  
tussen formele  
en informele zorg  
is erg belangrijk’
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OVER ONS 3 BELANGRIJKE PROJECTEN 
IN 2019 UITGELICHT

Missie
We staan natuurlijk niet stil. 
Onze missie: Kwalitatief goede 
en laagdrempelige psycho
sociale zorg dichtbij huis 
voor alle kankerpatiënten en 
 naasten in Nederland, houdt 
ons scherp. Om deze missie 
kracht bij te zetten hebben we 
de volgende 6 doelstellingen 
geformuleerd: 

1 IPSO-huizen zijn een 
onlosmakelijk onder-

deel van het oncologisch 
zorgnetwerk 

2 IPSO-huizen   
voldoen aan een 

geaccepteerde basis 
kwaliteit voor psycho-
sociale ondersteuning 

3 IPSO-huizen zijn 
 toegankelijk voor alle 

(ex)patiënten en naasten 
in Nederland 

4 Er is een toekomst-
bestendige finan-

ciering gerealiseerd voor 
IPSO en de IPSO-huizen 

5 De IPSO-huizen 
hebben een goede 

naamsbekendheid en 
een goed imago 

6 Er is een grote geef-
bereidheid voor het 

fenomeen IPSO-huis

Bij de 75 IPSO inloophuizen die ons land telt, kunnen 
 mensen die direct of indirect met kanker te maken hebben 
terecht voor een goed gesprek, ontspanning (van schilderen 
tot yoga) of begeleiding. Dit zijn (ex)patiënten, naasten en 
nabestaanden. De focus ligt op kwaliteit van leven, waarbij 
wordt uitgegaan van de behoefte van de gast. Wat is op dit 
moment voor de gast van belang om in zijn kracht te staan? 
Waar kunnen inloophuizen als vangnet dienen? 

IPSO is er voor iedereen 
geraakt door kanker

Verbinding
Door te zoeken naar verbinding 
met andere (in)formele zorg-
aanbieders wil IPSO dat mensen 
met kanker en hun naasten en 
nabestaanden vinden wat ze nodig 
hebben op het juiste moment en 
op de juiste plaats. De IPSO- huizen 
voorzien in een behoefte die aan-
sluit op de reguliere zorg, maar 
dan laagdrempeliger, want mensen 
kunnen er gratis, zonder afspraak 
en zonder doorverwijzing terecht.

96% ervaart  
positief effect
Dat de inspanningen van IPSO 
zich terugbetalen, blijkt wel uit 
recent onderzoek uitgevoerd 
door Sinzer, ondersteund door 
KWF Kankerbestrijding. 96% 
van de gasten geeft aan binnen 
minimaal één van de domeinen 
van positieve gezondheid een 
positieve verandering te  ervaren 
door het bezoeken van een 
IPSO inloophuis. Daarnaast vindt 
84% dat door het bezoek aan 
het IPSO-huis hun kwaliteit van 
leven is verbeterd. Beter  kunnen 
ontspannen en beter hulp 
 durven vragen scoren ook hoog.

Betrokken 
en getrainde 
 vrijwilligers

De motivatie om mensen met 
kanker bij te staan, is enorm. 
De 4500 vrijwilligers zijn 
 intrinsiek gedreven. Deze drive 
maakt de vrijwilligers uiterst 
gemotiveerd en ook uiterst 
geschikt om de gasten in hun 
behoeften te ondersteunen. 
Juist omdat zij weten waar ze 
het over  hebben. Met behulp van 
de  IPSO- training en, kunnen zij 
 informele psychosociale zorg op 
maat bieden. 

Praatkaart en website, 
 ondersteund door  
Zorginstituut Nederland

Kanker doet veel met je. Patiënten vinden het vaak 
lastig om over hun klachten en problemen te praten. 
Of dit nu met hulpverleners of vrienden is. Denk aan 
in gesprek gaan over angst, vermoeidheid, geldzorgen 
of relatieproblemen. Als hulpmiddel heeft IPSO de 
praatkaart ontworpen. Deze kaart wordt ondersteund 
door Zorginstituut Nederland en is ontwikkeld om 
patiënten op weg te helpen bij dit gesprek. Praten is 
namelijk ontzettend belangrijk. Het lucht op en geeft 
je het gevoel dat je er niet alleen voor staat. 

Op de kaart verwijzen wij ook naar de door IPSO 
ontwikkelde website kankerdoetveelmetje.nl. Daarop 
staan veel tips, maar vind je ook de verschillende 
organisaties en hulpverleners die hulp en onder-
steuning bieden aan mensen met kanker. Het Trimbos- 
instituut heeft deze website in 2019 geëvalueerd 
en respondenten waarderen de site gemiddeld met 
een 7,8. Vooral de eenvoudige taal waarin de website 
beschrijft waar je terecht kunt met psychosociale 
klachten werd geprezen.

&
PROJECT #1
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Roparun besloot in 2019 IPSO financieel te  ondersteunen. 
‘IPSO heeft al zulke duidelijke stappen gezet, deze trein 
kunnen we niet stoppen. De keuze om IPSO te  steunen 
was daarom snel gemaakt. Hiermee kunnen we de 
psycho sociale ondersteuning voor patiënten met kanker 
nadrukke lijker op de kaart zetten’, vertelt Auke de Boer, 
voorzitter van Stichting Roparun.

‘We hebben in 2019 verdere stappen gezet als het gaat om 
samenwerking en verbinding. Daarom ondersteunen we 
niet alleen standalone doelen, maar zetten ons in om juist 
ook mensen, instellingen en stichtingen dichter bij elkaar 
te brengen. Hiervoor moet men soms over de eigen scha
duw heen stappen, maar je ziet dat de wereld wil bewegen 
dus dat is mooi.

Recordopbrengst — Een hoogtepunt van het afgelopen 
jaar was natuurlijk de Roparun zelf. Prachtig dat mensen 
bewust fysiek bezig zijn voor een ander. We hadden een 
recordopbrengst van ruim 6 miljoen. Ook het feit dat KWF 
met Roparun en IPSO wil samenwerken voor de onder
steuning van de ondersteunende zorg is een grote stap 
vooruit. Dat zij de patient journey op het netvlies hebben, 
zorgt ervoor dat we niet 1 maar 2 stappen vooruit kunnen 
zetten. Ook hebben we het afgelopen jaar veel mensen 
 kunnen helpen met de koppelbedden. Een heel basic, 
down to earth doel. Maar zo direct ondersteunend in de 
palliatieve fase. Voor de teams is zo’n herkenbaar lokaal 
doel natuurlijk prachtig. Toch was het succesvolle 2019 ook 
verdrietig. Peter van der Noord, een van de oprichters van 
de Roparun, overleed aan kanker. 

Historisch vergroeid — IPSO en Roparun zijn historisch 
vergroeid. We bestaan 30 jaar en al in de beginjaren was 
de visie dat psychosociale ondersteuning, maar ook diëtis
ten, pruiken en bijvoorbeeld lingerie bij elkaar gebracht 

moesten worden voor mensen met kanker. Het idee was dat 
bij ieder ziekenhuis een Roparunhuis moest komen. Dat 
helemaal opzetten en uitwerken was te hoog gegrepen voor 
een relatief kleine organisatie als Roparun. IPSO is met de 
inloophuizen in dit gat gesprongen. De jarenlange relatie 
met IPSO, hun netwerk en de mogelijkheid voor andere 
partijen om aan te sluiten maakt het een logische partner.

Sterke keten — Er zijn een heleboel partijen die belangrijk 
zijn voor mensen geraakt door kanker. Roparun ziet het liefst 
dat ze samenwerken. Veel stichtingen opereren lokaal. IPSO 
daarentegen is een keten. Een koepelorganisatie die nodig 
is om de kwaliteit van de inloophuizen en scholing van de 
vrijwilligers te optimaliseren. Dit bevordert doorverwijzing 
vanuit de formele zorg, want zij weten dan dat de kwaliteit 
van de IPSO inloophuizen hoog is. Zo kunnen we uiteindelijk 
een sterke keten vormen. 

Erkenning & financiering — Onze ambitie is dat in heel het 
land de ondersteunende informele zorg erkend wordt door 
de medische wereld. En dat iedere patiënt geïnformeerd 
wordt over deze zorg. Dan kan hij zelf de keuze maken of hij 
hier gebruik van wil maken. Op sommige plekken gaat dit al 
goed, maar veel regio’s hebben nog flinke stappen te maken. 
Naast erkenning is financiering natuurlijk ook belangrijk. 
Als de ondersteunende informele zorg verankerd wordt in de 
keten, kan deze ook makkelijker gefinancierd worden door 
bijvoorbeeld de overheid.’

‘ De keuze om  
IPSO te   
steunen was  
snel gemaakt’

ONDERSTEUNING ROPARUN

Congres  
Waardecreatie 
 inloophuizen

Samen met Avans Hogeschool en 
zorgverzekeraar CZ organiseerde 
IPSO in het voorjaar van 2019 het 
congres Waardecreatie inloop-
huizen. Dit congres was bedoeld 
voor iedereen die belang heeft bij 
de maatschappelijke opbrengsten 
van de IPSO inloophuizen.

De focus lag op de maatschappe-
lijke waarde van informele zorg. 
Vooral die rondom de psycho-
sociale zorg voor mensen met 
kanker en hun mantel zorgers. 
Bezoekers werden kosteloos 
 uitgenodigd om tijdens dit  congres 
te ontdekken in hoeverre inloop-
huizen effect hebben op de 
zogenaamde positieve gezond-
heidsdomeinen en of ze tot maat-
schappelijke kostenbesparing 
leiden. En: hoe belangrijk is de 
dagelijkse nabijheid van vrijwilligers 
en mantelzorgers?

Tijdens het congres werden de 
mogelijkheden en belemmeringen 
verkend die er zijn op het terrein 
van formele en informele zorg. 
Daarnaast werden er praktijk-
voorbeelden van inloophuizen en 
ziekenhuizen gedeeld over hoe de 
samenwerking tussen formele en 
informele zorg kan leiden tot maat-
schappelijke waarde, zoals lagere 
zorgkosten en verbeterde arbeids-
participatie.

Project OOO gefinancierd door VWS

PROJECT #2

In 2019 werd het project 
Regionale Ondersteuning 
Optima lisering Psychosociale 
Oncologische Zorg (Project 
OOO) afgerond. Dit project is 
door IPSO geïnitieerd en werd 
door het ministerie van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport 
gefinancierd naar aan leiding van 
de gesignaleerde knelpunten 
in de VWS-werkgroep: Psycho-
sociale zorg bij ingrijpende soma-
tische aan doeningen  (oktober 
2015). Daarnaast  borduurt het 
voort op de Visie Psychosociale 
Onco logische Zorg op maat, die 
in juli 2014 werd ondertekend 
door KWF kankerbestrijding, 
NFK, NVPO, IPSO, IKNL, V&VN 
Onco logie, LVMP en Stichting OOK.
 
Resultaten
In totaal zijn er 11 bijeenkomsten 
georganiseerd ter  bevordering 
van de regionale samen-
werking. Naast 7 werkbezoeken 
betreft dit ook regionale multi-
disciplinaire bijeenkomsten 
in het Rivieren gebied. En 2 
 geaccrediteerde zogenaamde 
Meet & Matches in het Westen en 
het Oosten van het land, waar-
bij het tot leven brengen van de 
sociale kaart centraal stond. 

Er zijn circa 80 gesprekken 
gevoerd met 1e lijns professionals, 
met Regionale ondersteunings-
structuren, met landelijke stake-
holders en overige partijen binnen 
het zorgnetwerk. Allen gericht op 
het realiseren van meer verbin-
ding, het tot stand brengen van 
samenwerking en mogelijke finan-
ciering daarvan. Hierdoor zijn de 
netwerken in de regio’s verbreed 
en verdiept. In de gesprekken 
heeft het OOO-team een bijdrage 
kunnen leveren door partijen bij 
elkaar te brengen en/of goede 
voorbeelden te delen.

Om de in gang gezette ontwik-
keling verder te stimuleren is ter 
afsluiting van het project een 
publicatie gemaakt waarin vijf 
verschillende hoofdvormen van 
samenwerking tussen de formele 
en informele zorg zijn uitgewerkt. 
Ziekenhuizen en inloophuizen 
die ook een samenwerking willen 
intensiveren kunnen de publi-
catie gebruiken om te bepalen 
welke vorm bij hen past. Naast 
de kenmerken van de samen-
werking zijn in de publicatie ook 
tips en aandachtspunten voor 
de implementatie en financiering 
opgenomen.

PROJECT #3
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‘Het gaat net te ver om te zeggen dat de mensen van 
het inloophuis familie zijn, maar het komt dicht in de 
buurt. Het warme bad dat ik daar voelde heeft me zo 
goed gedaan. De mensen zijn zo puur. Het aanbod van 
activiteiten is groot. Lekker actief, zoals yoga of een 
 djembéworkshop, maar ook een jonge vrouwen praat
groep. Ik heb veel gehad aan een massage speciaal voor 
mensen die bestraald zijn. Mijn huid is daardoor vrij 
strak geworden dus dat hielp mij enorm. Een mooie bij
komstigheid was het fijne gesprek met de masseuse. Ook 
heb ik bij het inloophuis een vegetarische kookworkshop 
gevolgd. Dit deed ik samen met mijn moeder. Hier heeft 
ook zij veel steun aan gehad want het is voor een moeder 
niet niks als je dochter ernstig ziek is. Ik vond het daarom 
heel fijn dat we dit samen konden doen en zij daardoor 
ook steun kreeg van de vrijwilligers van het inloophuis.

5 kwaadaardige knobbeltjes — In 2017 hoorde ik op mijn 
verjaardag dat ik vijf kwaadaardige knobbeltjes in mijn borst 
had met uitzaaiingen naar de oksel. Toen ik het hoorde 
heb ik heel hard gehuild. Mijn dochtertjes waren toen 3 en 
5. Ik wilde hen zien opgroeien dus ben al snel in de vecht
modus gegaan. Na de eerste chemokuur, kwam ik via een 
open dag in aanraking met het inloophuis. Hoewel het er 
druk was, stond er meteen een gastvrouw klaar om mij en 
mijn gezin op te vangen. Dit gevoel, dat er altijd iemand tijd 
voor je heeft, bleek kenmerkend voor het inloophuis. 

Stukje nazorg — Het ziekenhuis heeft tot doel jou zo snel 
mogelijk beter te maken en dat is logisch want veel meer 
tijd hebben zij ook niet. Je bent en blijft een patiënt. Zij 
zijn ook niet gespecialiseerd in jou zo optimaal mogelijk 
door het proces heen te laten gaan en je te adviseren hoe 
om te gaan met nietmedische klachten. Gelukkig vulde 
het inloophuis dit gat. Zij bieden een stukje nazorg waar 
het ziekenhuis geen tijd voor heeft, maar die je wel ontzet
tend hard nodig hebt. Gedurende en na het proces is het 

namelijk heel fijn als er een veilige haven is waar je terecht 
kunt. Waar mensen betrokken zijn, maar niet emotioneel 
betrokken zoals bijvoorbeeld vrienden en familie. Je dier
baren zijn ontzettend lief voor je, maar weten niet zo goed 
hoe ze je kunnen helpen. Uiteindelijk moet je toch alleen 
het proces door. In het inloophuis vond ik zowel expertise 
als persoonlijke aandacht. 

Hoogtepunt — Heel bijzonder vond ik het dat ons gezin 
uitgenodigd werd om met Sinterklaas wat leuks te gaan 
doen met andere gezinnen bij het inloophuis. Met de bus 
werden we opgehaald en naar de Pakjesboot gebracht. We 
hebben poffertjes gegeten en veel gelachen. De kinderen 
hebben genoten. Fijn dat het inloophuis er daarmee ook 
was voor mijn gezin, want hoe jong mijn kinderen ook zijn, 
het heeft ook op hen veel impact gehad. 

Rollercoaster — Ik geloof er heilig in dat het inloophuis 
een hele grote rol kan spelen in het genezingsproces van 
mensen met kanker. Die extra aandacht, het begrip en de 
steun kun je in die periode zo goed gebruiken. Je komt in 
zo’n onwerkelijke rollercoaster terecht. Je moet aan zoveel 
dingen denken en zoveel dingen kruisen je pad waar je nog 
nooit mee te maken hebt gehad. Je bent dan zo gefocust op 
het ziek zijn dat het af en toe heel fijn is als iemand zegt, hé 
jij bent er ook nog. En je kinderen en man zijn er ook nog. 
Dit opende mijn ogen. Het was net alsof het inloophuis 
gedurende het proces naast me liep, een heel fijn gevoel.

GTST — Tot slot ben ik heel dankbaar dat ik via het inloop
huis aan Goede Tijden Slechte Tijden mocht meedoen 
om te vertellen over de impact van mijn borstkanker. 
Het is niet normaal hoeveel mooie, positieve reacties ik 
daarop heb gekregen. 240 appjes, moeders op het school
plein, mensen die ik niet kende die me vertelden dat mijn 
 optreden hen een hart onder de riem heeft gestoken. Dat 
doet me ontzettend goed.’

‘ Het IPSO inloophuis 
biedt een  stukje nazorg 
waar het ziekenhuis 
geen tijd voor heeft’

RESHMA WAASDORP
GAST IPSO INLOOPHUIS

GAST AAN HET WOORD

9
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‘Ik was verbaasd dat ik niet van het bestaan van de inloop-
huizen wist. Er zijn er 75 in Nederland en er wordt fantas-
tisch werk gedaan dus ik ben blij dat ik er via GTST mee in 
aanraking ben gekomen’, vertelt actrice Sandra Mattie. San-
dra speelt Eva in Goede Tijden Slechte Tijden. Net als Janine, 
het personage van Caroline De Bruijn, heeft haar personage 
kanker. In de serie bezoeken zij een IPSO inloophuis. 

‘Als je binnenstapt in het inloophuis, loop je daadwerke
lijk een huiskamer binnen’, vertelt Sandra. ‘Het voelt ook 
meteen vertrouwd. Fantastisch dat dit bestaat, want het 
biedt mensen de kans hun kwaliteit van leven te bewaken 
in de mallemolen van ziekenhuizen en medische zorg. Erg 
goed dat er dan een plek is buiten dat alles, waar men naar
toe kan gaan. Dat jullie er op allerlei manieren zijn voor 
mensen geraakt door kanker, is heel bijzonder. Voor ieder
een is er wel iets te vinden. Van verschillende activiteiten 
tot een luisterend oor.’

Eén van de activiteiten is een modeshow waarbij vrouwen 
met kanker de catwalk op gaan. Ze laten zien dat je ook na 
een borstoperatie nog prachtig gekleed kunt gaan en écht 
kunt stralen. In de uitzending van 3 januari 2020 is te zien 
hoe echte gasten van het inloophuis samen met personage 
Eva deze modeshow doen. Fictie en realiteit lopen dan 
voor het eerst in de geschiedenis van de serie kriskras door 
elkaar heen. ‘Het was erg bijzonder om met deze moedige, 
stoere vrouwen op de catwalk te lopen en hun verhalen te 
horen’, vertelt Sandra.

Individualistische maatschappij — ‘Ik word erg gelukkig 
van het werk dat de inloophuizen doen. Helemaal in deze 
individualistische maatschappij is dat wonderschoon. 
Geweldig ook dat er zoveel vrijwilligers in Nederland zijn 
die zich inzetten voor de gasten van de inloophuizen. 
Erg bijzonder dat zij dit zo graag willen en kunnen doen. 
Er is geen betere motivatie dan dat. 

Het spelen van deze rol heeft Sandra niet onberoerd 
 gelaten. ‘Je verplaatsen in iemand die zo ziek is, doet echt 
iets met mij. De beste vriend van mijn liefde is een paar 
maanden geleden overleden. Wij hebben toen het boek 
Sterven is doodeenvoudig. Iedereen kan het gelezen, waarbij 
Wim Brands in gesprek gaat met voormalig Denker des 
Vaderlands René Gude. Hierin gaat het om veel meer naar 
het einde toe bezig te zijn met  kwaliteit van leven. Dat sluit 
mooi aan bij wat de inloop huizen doen.’

Praten met lotgenoten — Veel mensen hebben vooral na 
het medische traject behoefte aan de ondersteuning van 
een inloophuis. ‘Dat is vaak toch het moment waarop vrien
den en familie doorgaan met hun eigen leven en wat min
der aandacht hebben, want het is toch klaar nu? Fijn dat 
de inloophuizen er dan zijn om deze mensen op te vangen. 
Want je lichaam kan wel schoon zijn, in je hoofd ben je nog 
lang niet de oude.’

Nu Sandra met het inloophuis in aanraking is gekomen zou ze 
ook zeker anderen op het bestaan attenderen. ‘Ik denk dat het 
heel fijn is om een plek te hebben waar mensen jou begrijpen 
en hetzelfde doormaken. Je wilt je familie niet altijd belasten 
en als je bijvoorbeeld een keer per week met lotgenoten kunt 
praten en daar troost in vindt, is dat toch geweldig?’
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Kijk voor een IPSO inloophuis 
in de buurt op www.ipso.nl 
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Bekijk voor de financiële resultaten  
onze jaarrekening op:
www.ipso.nl/publicaties/jaarrekening2019


