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zoals bijvoorbeeld wandelen, yoga of een massage. Het 

langzaam opbouwen van de conditie behoort dus ook tot 

de mogelijkheden. 

Ook aan de kinderen wordt in de meeste inloophuizen 

gedacht. Voor hen kan het belastend zijn als ‘kanker’ in 

het gezin voorkomt. Voor deze kinderen zijn erkenning, 

ondersteuning en herkenning van groot belang. Aan de 

hand van diverse vormen van spel en creativiteit, kunnen 

zij hun verhaal vertellen en aangeven wat zij nodig 

hebben om met de situatie om te gaan. Ze worden hierin 

begeleid door deskundigen, betrokken professionals en 

vrijwilligers. Bezoek voor alle zekerheid de website van 

het inloophuis bij jou in de buurt. 

Bij de meeste inloophuizen staan regelmatig evenemen-

ten of informatiebijeenkomsten met een bepaald thema 

op het programma. De inloophuizen zijn op de hoogte 

van de professionele hulp die in de buurt beschikbaar is, 

zodat ze je kunnen helpen om de weg te vinden naar de 

juiste hulpverlener.

Kosten
Het bezoeken van een inloophuis is gratis en vereist 

geen doorverwijzing. Soms wordt een kleine vergoeding 

gevraagd voor de deelname aan een activiteit, maar deze 

vergoeding is vrijwillig. 

Instellingen PsychoSociale Oncologie
Alle inloophuizen zijn aangesloten bij de ‘Instellingen 

PsychoSociale Oncologie (IPSO)’. Deze brancheorganisatie 

biedt de inloophuizen ondersteuning aan en geeft tevens 

trainingen. Zo verzorgt de IPSO onder andere de trainin-

gen voor de gastvrouwen en gastheren in het inloophuis, 

zodat deze een professionele houding hebben en de juiste 

ondersteuning kunnen geven. Intussen zijn er al ongeveer 

4500 getrainde gastvrouwen en -heren door het hele land 

werkzaam. 

Inloophuizen in coronatijd
Door corona hebben veel inloophuizen hun programma 

noodgedwongen moeten aanpassen. Met grote groepen 

bij elkaar komen kan nu niet meer, maar de meeste 

inloophuizen blijven nog steeds aangepaste activiteiten 

aanbieden. Kortom, ze laten je niet in de steek. Kijk op de 

website van het inloophuis bij jou in de buurt wat op dit 

moment de mogelijkheden zijn.

Een inloophuis biedt opvang en ondersteuning aan men-

sen geraakt door kanker om zoveel mogelijk de regie over 

hun eigen leven weer terug te krijgen. Ondanks de ziekte 

kan zo alsnog een zelfstandig, geïnspireerd en bevredi-

gend leven worden geleid. Een leven waarin niet de ziekte 

maar de kwaliteit van leven centraal staat. Bezoek een 

inloophuis bij jou in de buurt. De deur staat wagenwijd 

open.

Wil je zelf een inloophuis bezoeken? Kijk voor de locaties en moge-

lijkheden op www.ipso.nl.

Met dank aan Reimeke Spanjaard. Senior Beleidsadviseur 

Landelijk Bureau IPSO. Bronnen: Effectonderzoek ‘de 

maatschappelijke waarde van IPSO inloophuizen’..

Een luisterend oor in 
een veilige omgeving

Wat is een inloophuis?
Wie bij een inloophuis naar binnen stapt, ervaart meteen 

de warme huislijke sfeer die hier hangt. Iedereen is van 

harte welkom: lotgenoten, naasten of nabestaanden. 

Je bent een gast, géén patiënt. Dat voel je direct. Een 

gastvrouw of gastheer zal je welkom heten en daarna een 

luisterend oor bieden voor jouw verhaal. Samen gaan jul-

lie op zoek naar wat je nodig hebt om met de impact die 

de ziekte kanker heeft om te gaan. Kanker kan je immers 

op meerdere fronten raken: lichamelijk, geestelijk en 

sociaal. Nederland heeft ongeveer 75 inloophuizen. Door 

dit aantal is in ieders buurt vaak laagdrempelige onder-

steuning aanwezig. 

Activiteiten in een inloophuis
Bij een inloophuis worden verschillende activiteiten ge-

organiseerd. Je kunt bijvoorbeeld altijd binnenlopen voor 

een kop koffie en je kunt ook in gesprek komen met lotge-

noten. De meeste inloophuizen begeleiden lotgenoten 

in gespreksgroepen. Een voorbeeld is een gespreksgroep 

voor jonge vrouwen die geraakt zijn door kanker. Maar 

ook een gespreksgroep voor partners waarvan de partner 

ernstig ziek is behoort tot de mogelijkheden. Lotgenoten 

geven elkaar steun, erkenning en herkenning. Het zijn 
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Als je met kanker te maken krijgt, kan je hele leven op zijn kop komen te staan. Het ziekenhuis is gespeci-
aliseerd in het medische proces en heeft hierdoor wellicht minder oog voor alle andere zaken die spelen. 
Bij een inloophuis vind je de andere zorg die vaak noodzakelijk is. Inloophuizen bieden bijvoorbeeld 
informatie en geven ondersteuning, organiseren allerlei activiteiten en bevorderen het contact tussen men-
sen die hetzelfde hebben meegemaakt. Dit contact met lotgenoten draagt bij aan het verminderen van 
angst en levert een positieve bijdrage aan het gevoel van eigenwaarde. Samen verbetert dit de kwaliteit 
van leven. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat 96 procent van de gasten die een inloophuis hebben 
bezocht, een positief effect hebben ervaren.

Het inloophuis

vaak inspirerende bijeenkomsten, waarbij het niet alleen 

over de ziekte gaat. Álles kan aan bod komen en dit alles 

in een veilige omgeving.

Een lotgenoot van Olijf vertelt wat de gespreksgroep voor 

haar persoonlijk betekent: ‘Je ziet er goed uit, maar on-

dertussen ben je moe door de chemo of heb je het moei-

lijk om alles een plek te geven. Leg dat maar eens uit. En 

hoe doe je dat met je kind? En intimiteit? Seks is kansloos 

natuurlijk omdat ze de boel beneden hebben opengebro-

ken. En omdat je geen zin hebt. Dat is best ingewikkeld. 

Met lotgenoten kun je dat allemaal bespreken. Daar haal 

je veel uit. Dat kan heel praktisch zijn, bijvoorbeeld over 

hoe je dit allemaal met je partner kunt bespreken. Kanker 

hebben is namelijk ook heel eenzaam. Iemand met wie je 

kunt praten en die je begrijpt, is dan heel waardevol.’

Voor sommige mensen kan het helend zijn om creatief 

bezig te zijn. Je kunt dan denken aan schilderen, koken of 

zingen in een ‘Zingen voor je leven’ koor. Samen of indi-

vidueel iets doen of creëren kan voor ontspanning zorgen 

en verdieping geven. 

Daarnaast worden activiteiten georganiseerd die het 

lichamelijk herstel bevorderen en/of ontspanning geven, 

Yogales, Inloophuis Haaglanden


