
Centrum 
voor leven 
met en na kanker
VOOR DE REGIO OOST ACHTERHOEK 

Oost Gelre – Berkelland –
Aalten – Winterswijk 



IPSO centra voor leven met en na kanker bieden psychosociale zorg. 
Laagdrempelig en altijd dichtbij. De focus ligt op kwaliteit van leven, 
waarbij de behoefte van de gast altijd het uitgangspunt is.





De 9 punten 
van kwaliteit 

in de dagelijkse 
praktijk





Visie:
Alle mensen met kanker, ongeacht 
kankersoort en fase waarin ze zich 
bevinden, behoren de complementaire 
zorg te krijgen waar zij behoefte aan 
hebben. Dit geldt tevens voor hun 
naasten, familie en mantelzorgers. 



Waarvoor kan 
men bij oriolus
terecht?

Inloopfunctie:

Binnen openingstijden kunnen 
gasten binnenlopen voor een 
kop koffie of thee, een gesprek, 
een luisterend oor, boeken of informatie. 
Onze geschoolde gastvrouwen/gastheren zorgen voor een 
warm welkom. Niets moet maar alles mag gezegd en gedaan 
worden.



Waarvoor kan men bij oriolus terecht?
Lotgenotencontact:

Het vinden van erkenning en herkenning. Een professional kan nog 
zo kundig en begripvol zijn, contact met mensen die hetzelfde 
hebben meegemaakt is onvervangbaar!
Oriolus is een plek waar deze mensen elkaar kunnen ontmoeten. 

• In samenwerking met de borstkankervereniging -> 
lotgenotengroep

• In opzet lotgenotengroep i.s.m. prostaatkankervereniging



Waarvoor kan men bij 
oriolus terecht?

Informatie & voorlichting:

Oriolus heeft een bibliotheek, er zijn folders aanwezig en er is 
een bestand met betrouwbare sites.
Er worden voorlichtingen georganiseerd aan de hand van 
thema’s. Sinds februari 2022 is er een Oriolus podcastserie.
Diëtisten houden spreekuur voeding – bereikbaar voor vragen
Deskundigheid rondom werk/ re-integratie via een regionale 
arbodienst



Waarvoor kan men bij 
oriolus terecht?

Activiteiten ter ontspanning, cursussen:

Beweging, ontspanning, ter verwerking, contact met anderen.
Alle activiteiten worden begeleid door een professionele 
vrijwilliger.



Het huidige aanbod van 
oriolus bestaat uit:

• Wandelen

• Oncologische massage

• Intuïtief schilderen

• Energetische therapie

• Mindfulness bij kanker

• Danskracht

• Voetreflextherapie

• Reiki

• Zingen

• Geestelijke verzorging (via 
ziekenhuis)



Oriolus is variant A

Een brug tussen de formele en informele zorg, kortom een 
aanvulling op bestaande zorg, een plek om zorgen even te 
vergeten.

Oriolus geeft geen medische zorg, geen psychologische 
behandeling, geen langdurig therapeutische trajecten, geen 
adviezen op welk gebied dan ook en is geen buurthuis.

Oriolus ondersteund iedereen die geraakt is door kanker.





Hoe doen wij dit? Gasten

Gastvrouwen/Gastheren

Bestuur

Activiteitenbegeleiders

Coördinatoren

De gasten geven aan waar behoefte ligt aan complementaire zorg. 
De vrijwilligers zijn de contactpersonen met de gasten, in gesprek en in begeleiding.

De coördinatoren hebben de dagelijkse leiding. 
Het bestuur is adviserend, steunend, evaluerend en eindverantwoordelijk.



Hoe doen wij dit?

Bestuur:

• Functieomschrijving

• Statuten

Coördinatoren:

• Functieomschrijving

Gastvrouwen/heren:

• Vrijwilligerscontract

• Basistraining en 
inwerkperiode

Activiteitenbegeleiders:

• Evaluatiegesprek

Bestuur Oriolus, vlnr
Gerard Dolfing, Ilse Saris, Nicole Nijmeijer-Haarman



Hoe doen wij dit?
• Beleidsplan

• Jaarverslag

• Huishoudelijk reglement

• Bestuursvergadering -> notulen

• Teamoverleg -> notulen

• Verslaglegging gesprekken

• Mail

• Appgroep





Professioneel
&

vrijwillig

Bestuurslid:

• Vakmatig / deskundig voor rol

• VOG

Gastvrouwen/heren:

• IPSO basistraining

• Bijscholing

• VOG

Coördinatoren:

• Competenties voor rol

• VOG

Activiteitenbegeleiders:

• Beroepsmatige achtergrond





Hoe doen wij dit?

Toetsen (periodiek)

• Enquête onder gasten

• Jaarlijks evaluatiegesprek met alle vrijwilligers

Handhaven en coachen

• Coaching on the job; evaluatie van de dag

• Sfeer van wederzijdse feedback

• Interne training o.a. via intervisie-bijeenkomsten 
gastvrouwen/heren





Hoe doen 
wij dit?

Bestuur en coördinatoren:

• Kwaliteitshandboek

• Vergaderingen

• Uitslagen enquêtes 

Vrijwilligers:

• Kwaliteitshandboek

• Evaluatiegesprek

• Teamoverleg Coördinatoren 
Desirée Heerdink & Kirsty Kruisselbrink



Waarborging kwaliteit: • Beleidsplan

• Financieel jaarverslag

• Huishoudelijk Reglement

• Statuten

• Notulen

• Privacy beleid

• Vertrouwenspersoon

• IPSO huis



Oriolus, centrum voor leven met en na kanker is aangesloten bij brancheorganisatie IPSO

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

Via IPSO krijgt ons centrum:

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





Wat wel 
&

wat niet

• Inzet sociale kaart (handboek)

• Verdieping kennis d.m.v. interne training

• Feedback op de werkvloer

(wij mogen elkaar aanspreken)

• Vertrouwenspersoon





Hoe doen wij dit?
• Communicatie

• Website

• (Social) media

• Flyer / Folder

• Tijdens gesprekken

• Nieuwsbrief

• Banner





Hoe doen wij dit? Presentaties

• Presentaties

• Nieuwsbrief

• Rondleiding bij Oriolus

• Bijeenkomsten van/met partners organiseren bij Oriolus

• Website

• (Social) media

• Nieuwsbrief

• Flyer / Folder





Nieuwe kans / ontwikkeling:

• Informatie 

• Beschrijven

• Advies en goedkeuring van bestuur

• Duidelijk communiceren via bekende kanalen en in diverse overleggen

• Borging door aanpassing gerelateerde documenten 

(beleidsplan – jaarplan – handboek – etc.)

• Gebruik maken van PDCA cyclus

Plan
Do 

Check
Act





Website: www.oriolus-achterhoek.nl
Facebook: Oriolus-Achterhoek
Instagram: oriolusachterhoek
Nieuwsbrief: info@oriolus-achterhoek.nl

contact

mailto:info@oriolus-achterhoek.nl


Animatie
www.youtube.com/watch?v=ukZD8t8OkDQ

http://www.youtube.com/watch?v=ukZD8t8OkDQ

