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Terugkoppeling Inloophuizen Masterthesis onderzoek  

Leven met kanker in corona tijden, omgaan met veranderingen in de zorg, en het vinden van 
(veer)kracht in (tijden van) kwetsbaarheid.  

Mevr. E. (Evelien) van Alphen (Master student antropologie) Mevr. Dr. H. (Hilde) Buiting (senior 
onderzoeker, en begeleider) Mevr. Dr. B.C. (Bregje) de Kok, (assistent professor en thesisbegeleider) 

 

“Ik vind dat iedereen van ons kan leren, hoe je met een bedreiging kunt leven.”1 

Van maart tot augustus heeft Evelien van Alphen onderzoek gedaan in 3 IPSO Inloophuizen: Het Huis 
aan het Water, De Cirkel en het Toon Hermans huis in Emmeloord. Het onderzoek bestond uit 
observaties tijdens verschillende (off- en online) activiteiten en Zoom interviews met 11 gasten. 
Aanvullend zijn verschillende blogs en gespreksgroepen geanalyseerd.  

Inleiding:  
Steeds meer mensen in Nederland, naar schatting zo’n 800.000 mensen, leven met, of na kanker (IKNL, 
2019). De verwachting is dat deze groep de komende jaren alleen maar zal groeien, omdat de 
(bevolkingsopbouw gecorrigeerde) kanker incidentie en levensverwachting al jaren stijgen (IKNL, 2019).  
 
Voor de langdurige ondersteuning van deze zeer diverse groep kanker ‘overlevers’ is vaak nog geen 
passend aanbod binnen de reguliere gezondheidszorg te vinden. Inloophuizen, een uniek concept in 
Nederland, lijken steeds belangrijker te worden. Zij bieden zorg en een plek die goed aan lijkt te sluiten 
bij de langdurige, en tegelijkertijd ook dagelijkse, problemen die (ex) kankerpatiënten ondervinden.  
 
De focus van het onderzoek lag op de ervaring en impact van de corona crisis. Corona werd gezien als 
een waardevolle ‘lens’ waardoor we een beter beeld konden krijgen van onmisbare onderdelen binnen 
de reguliere zorg, en nieuwe creatieve oplossingen die toekomstige zorg mogelijk kunnen verbeteren.   
 
Resultaten: 

1. Veranderingen in de zorg 

Corona had een grote impact op de verschillende soorten zorg die respondenten ontvingen. Tijdens de 
piek van de eerste golf leek er echter nauwelijks contact vanuit de ziekenhuizen. Er was veel begrip 
voor de drukte, maar het contact met (de vaste) arts werd gemist, juist omdat uitgestelde behandelingen 
en deel zijn van de risicogroep veel vragen en onzekerheid opriepen. Amanda (65+, palliatief) schreef: 
“Ik voelde me inderdaad een beetje in de steek gelaten, in de corona tijd. (…) Toen had ik wel een 
beetje het gevoel van [...] denken ze eigenlijk nog wel aan me, en kan ik ergens terecht?”  

Het onderhouden van contact en het tonen van betrokkenheid leek de Inloophuizen tijdens de crisis 
beter af te gaan. De zorg in de Inloophuizen draait dan ook om ‘persoonlijk contact’: d.m.v. lotgenoten 
contact ontstaat een ‘community’ van gelijkgestemden, en ook de coördinatoren en vrijwilligers kennen 
vrijwel elke gast persoonlijk. Hierdoor konden coördinatoren schaarse middelen, zoals het uit eigen 
initiatief bellen van gasten, effectief inzetten voor wie dat het meeste nodig hadden. Ook leken ze in 
staat om op korte termijn creatieve oplossingen te bedenken. Zo werden whatsapp groepen, online 
activiteiten en heuse ‘online koffie uurtjes’ opgezet.  

Net als in ‘gewone’ tijden, leken mensen elkaar te vinden in hun ‘andere’ kijk op de situatie. Amanda 
(65+, palliatief) beschreef één aspect hiervan: “Langzamerhand zal de maatschappij zijn deuren weer 
openen. En steeds meer zal het gewoner gaan worden, stapje voor stapje. Maar voor ons zal het nog 
wel een tijdje stil blijven, zal maar zeggen.” 

Ondanks de online alternatieven, was het bezoeken van het huis voor sommigen zelfs wat ze het meeste 
misten. Het was een belangrijk, betekenisvol deel van hun wekelijkse routine geworden. Het was een 
plek waarvan men wist dat ze er altijd binnen konden lopen. De (tijdelijke) sluiting van het huis zorgde 
ervoor dat respondenten reflecteerden op wat het huis voor hen betekend had. Hoe anders ze er nu bij 
zouden zitten, fysiek en mentaal, als het er niet geweest was. 

Uit de verhalen van respondenten komt naar de voren dat de Inloophuizen een plek bieden waar, 
ironisch genoeg, de ‘normale’ strubbelingen met het ‘onderwerp’ kanker even wegvallen. Verschillende 

 
1 Loesje2017 op kanker.nl in de gespreksgroep ‘Coronatijd- gezelschap en steun vind je hier. 
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kenmerken lijken hierin een rol te spelen. Het wederzijds begrip dat men voor elkaar heeft, waardoor 1 
woord genoeg is om elkaar te begrijpen. Iedereen weet dan ook wat ze wel, en vooral ook wat ze niet 
moeten zeggen. Men is daarom ook niet huiverig om over kanker te praten. Als laatste speelt humor 
een onverwachts grote rol. Humor lijkt bij te dragen aan het bespreek- en draagbaar maken van 
‘moeilijke’ onderwerpen. Daarnaast draagt het grapjes kunnen maken over ‘kanker’ bij aan het 
groepsgevoel. Het is immers humor waar vrijwel alleen de lotgenotengroep om ‘durft’ te lachen. Al deze 
‘kenmerken’ zorgen ervoor dat kanker zo vrij en ‘onbeladen’ als mogelijk besproken kan worden. 
Daarom beschrijft Hannis (65+, palliatief) ook: “Ik mis het lotgenotencontact van het Inloophuis, juist 
omdat we het dus niet over de kwaaltjes hebben!”  

2. Kwetsbaarheid en veerkracht in tijden van corona 

Voor respondenten leek kanker zorg nummer 1 te blijven, waar corona bovenop kwam. Daarbij 
betekende corona voor velen opnieuw een confrontatie met hun ziekte en eigen kwetsbaarheid. De 
meer hulpbehoevende situatie waarin sommigen zich opeens vonden, versterkte dit. De media, waar 
kankerpatiënten veelal genoemd worden als hét voorbeeld van patiënten in de reguliere zorg die gebukt 
gaan onder de crisis, helpt hier niet in mee. Deze kwetsbaarheid en het ‘gedefinieerd’ worden door 
kanker, was iets waar respondenten zich juist altijd tegen afgezet hadden. Het Inloophuis was normaliter 
een toevluchtsoord waar dit stempel even minder zwaar leek te drukken. Odette (50-60, in remissie) 
beschreef dit als: “Het feit dat je er binnen kunt lopen (…) en gewoon weer even mens kunt zijn.”  

De meest schrijnende confrontaties met kwetsbaarheid waren de ‘triage gesprekken’. Waarin Odette 
(50-60, genezen van longkanker) verteld werd dat er voor haar geen plek op de IC zou zijn mocht ze 
corona zou krijgen. Corona is daarnaast een bedreiging, omdat het iemands ‘gevecht’ met kanker teniet 
zou kunnen doen. Annie (65+, in remissie) beschreef dit treffend: “Ik heb niet nu een jaar mijn eigen 
dood bevochten om beter te worden en dood te gaan aan corona!”  

Voor palliatieve patiënten was midden in hun ‘strijd’ overlijden aan corona, eveneens niet te verkroppen. 
Daarnaast was corona een dreiging voor (de invulling van) de beperkte tijd die ze nog hadden. Hierdoor 
kon de ‘coping strategie’ van veel palliatieve patiënten: ‘leven in het moment’, de impact van de 
beperkende corona maatregelen voor deze groep versterken. Zo beschreef Ingrid (40-50, palliatief) “Ik 
weet niet hoe lang ik nog heb. Dus dan is het wel leuk als je toch wel mensen in het echt kan zien hè? 
Want toen ik de diagnose kreeg, toen was het eigenlijk meteen van, nou we gaan herinneringen maken! 
Maar ja, dat wil niet echt... nu haha. Niet op echt, nou ja een grootschalige manier zeg maar.”  

(Veer)kracht 

Ook al zorgde corona voor nieuwe onzekerheden en zorgen, respondenten leken al snel in staat hun 
evenwicht in de nieuwe situatie te vinden. Dit leek gedeeltelijk te wijten aan het feit dat veel van de 
aspecten van de corona crisis, zoals een gebrek aan controle, verlies van vrijheid, werk en hobby’s, 
‘social distancing’ en een risico op overlijden, voor velen helaas al bekend terrein waren. Zo beschreef 
Gina (40-50, palliatief): “Eerlijk gezegd denk ik dat het voor gezonde mensen moeilijker is dan.. ik. Ik 
ben natuurlijk het afgelopen jaar al gewend om steeds minder vrijheden te hebben.”  

Annie (65+, in remissie) beschreef hoe ze nu in kon zetten, wat ze geleerd had van haar ziekteperiode. 
“Dat leer je denk ik ook gewoon doordat je deze, neem me niet kwalijk, maar ik zeg het gewoon, 
kutziekte krijgt. (…) Er is niets wat je beter leert als incasseren en meegaan met de flow (…) Daarom 
heb ik denk ik ook niet zo’n moeite met die corona. Ik heb gewoon zoveel geleerd het afgelopen jaar.” 

De (veer) kracht die ze voelden werd alleen maar versterkt door de paniek die ze om zich heen zagen. 
Het benadrukte hoe krachtig kankerpatiënten eigenlijk zijn, oog in oog met een veel dodelijkere ziekte.  

Conclusie/Discussie: 
Tijdens de corona crisis lijkt alleen maar duidelijker geworden dat de Inloophuizen een belangrijke rol 
spelen in het leven van hun gasten. Ook werd opnieuw duidelijk dat ze een belangrijk gat in de zorg 
opvullen, als het gaat om langdurige en persoonsgerichte zorg en aandacht waar binnen de reguliere 
zorg vaak niet genoeg tijd voor lijkt te zijn. Dit zal belangrijk blijven, want veel kankerpatiënten lijken een 
verhoogde dreiging te blijven voelen, zelfs in tijden waarin corona op zijn retour lijkt.  
 
Online alternatieven kunnen alle aspecten van ‘de huiskamer’ niet vervangen. Aan de andere kant 
bieden de creatieve oplossingen die ingezet worden tijdens de coronacrisis wellicht nieuwe 
mogelijkheden voor digitalisering in ‘normale tijden’.  
 


