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‘ Er gewoon voor  
iemand zijn, kan echt  
het verschil maken’

VOORWOORD

Corona maakt je wereld kleiner en dat komt bij mensen 
geraakt door kanker dubbel zo hard aan. Want waar 
kun je terecht nu je je vrienden en familie veel minder 
ziet? En waar vind je afleiding als je net gehoord hebt 
dat je ziekenhuis opname voor de tweede keer is uit-
gesteld? ‘ Mensen met kanker zijn vanwege corona veel 
meer op  zichzelf aangewezen. De  psycho sociale nood 
is  daardoor hoger dan ooit’, vertelt Annelies Osinga, 
 leidinggevend  coördinator bij Adamas inloophuis.

Tijdens de lockdown moesten ook de IPSO inloophuizen de 
deuren sluiten waardoor spontaan binnenlopen niet meer 
mogelijk was. ‘Ons team is toen snel om de tafel gegaan 
om te bespreken wat we nog wél voor onze gasten konden 
betekenen’, vertelt Annelies. ‘We hebben onze 1200 gasten 
gebeld en gevraagd hoe het met ze gaat, maar ook waar 
hun behoefte lag. Want die behoefte staat uiteraard altijd 
bovenaan. Er kwamen mooie gesprekken los. Hoe langer 
corona duurde, hoe langer en intensiever de gesprekken 
werden. Met sommige gasten spraken we af om één keer per 
week te bellen, dit bood ze houvast en werd enorm gewaar-
deerd. 2020 was voor ons echt het jaar van de verbinding. De 
gesprekken die we hadden waren intenser, juist omdat men-
sen hun vrienden en familie minder spraken.’

8.500 contactmomenten — Ook bleken veel gasten 
behoefte te hebben aan activiteiten. ‘Daarom Zoomden we 

er op los met lotgenotengroepen en activiteiten en hebben we 
heel veel YouTube filmpjes gemaakt van onder andere yoga-, 
klankschaal- en Pilateslessen. Online is er natuurlijk al heel 
veel aanbod van dit soort filmpjes, maar de behoefte van de 
gast was dat ze les kregen van de eigen docent. De vertrouwd-
heid van haar stem, de bekende oefeningen in dezelfde volg-
orde. Deze herkenbaarheid gaf veel steun. Ondanks corona 
hebben we 8.500 contactmomenten gehad in het afgelopen 
jaar, waarvan 2.326 keer gasten onze YouTube filmpjes beke-
ken en we ruim 2.200 telefoongesprekken voerden. Nooit eer-
der hadden we zoveel nieuwe inschrijvingen als in 2020.’

IPSO inloophuis als verbinder — ‘Dit neemt niet weg dat 
onze gasten weer staan te trappelen om het inloophuis bin-
nen te gaan. Tegen live contact kan geen Zoomsessie op. 
Maar voor een bepaalde groep werkt online ook erg goed. 
Dit is toch laagdrempeliger. Daarom zullen we ook als de 
maatregelen versoepelen, overgaan naar een hybride vorm, 
waarbij we activiteiten on- en offline aanbieden. Als mensen 
bijvoorbeeld erg ziek zijn, hoeven ze de deur niet uit, maar 
kunnen vanuit huis meedoen met de activiteit of gespreks-
groep. Daarnaast willen we onze positie als Kenniscentrum 
Kanker versterken. We zijn namelijk steeds vaker een verbin-
der. We kijken heel goed naar: wat kunnen we zelf aanbieden 
en waar kunnen we vinden wat we niet zelf aanbieden? Zo 
kunnen we mensen geraakt door kanker nog beter ondersteu-
nen en op weg helpen.’

SONJA ROBBEN
Directeur- 

bestuurder IPSO

‘ De psychosociale nood 
is hoger dan ooit’

Vraag een willekeurig IPSO inloophuis naar de kracht 
van hun aanbod en je krijgt een antwoord dat de na-
druk legt op de persoonlijke ontmoeting, laagdrempe-
lig en dichtbij. Het zomaar binnen kunnen lopen voor 
een luisterend oor, een kop koffie, het ontmoeten van 
lotgenoten of het deelnemen aan een activiteit. Het er 
‘gewoon voor iemand zijn’.

Opeens was, met het uitbreken van corona in het 
voorjaar van 2020, deze vanzelfsprekendheid van ‘er 
gewoon zijn’ voor de kankerpatiënt en diens naasten 
voorbij. Niets was meer ‘ gewoon’. De inloophuizen 
stonden voor de uitdaging om  ondanks de sluiting van 
het huis, nieuwe manieren te vinden er juist nu voor hun 
gasten te zijn. En dat is ze gelukt!

Digitaal via Zoom of Teams, maar ook kleinschalig live 
aanbod, alles in lijn met de beperkende maatregelen. Ik 
ben trots op de veerkracht van de besturen, directeuren, 
coördinatoren,  medewerkers en vrijwilligers van de in-
loophuizen, trots op hoe zij in korte tijd hun aanbod heb-
ben weten aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. 

Ondanks de pandemie zijn er vanuit IPSO ook mooie 
ontwikkelingen te melden. We hebben in 2020 ons 
Meerjarenbeleidsplan 2020-2022 opgeleverd, waarin 
we 23 projecten hebben  gedefinieerd om het realise-
ren van onze doelen dichterbij te brengen. Er is een 
samenwerkingsovereenkomst met KWF  getekend, in 
aanvulling op de overeenkomst die een jaar  eerder met 
Roparun was gesloten. Er is een start gemaakt om in 
samenwerking met partnerorganisaties Kanker.nl, NFK, 
KWF en Roparun te komen tot een betere positionering 
van de psychosociale informele oncologische zorg. In 
2021 zullen de eerste resultaten daarvan zichtbaar zijn.

In 2020 is duidelijk geworden dat het bieden van psy-
chosociale ondersteuning bij een levensbedreigende 
situatie (zoals de diagnose kanker of een wereldwijde 
pandemie) voor zowel de patiënt als diens naasten van 
levensbelang is. De inzet van vrijwilligers is daarbij van 
onschatbare waarde en er soms ‘gewoon voor iemand 
zijn’ kan echt het verschil maken. 

Annelies Osinga (rechts) met collega Marcia bij Adamas inloophuis
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Als je
niet meer

beter wordt

Ambulante 
(na)zorgOver IPSO

Wie kunnen beter vertellen wat de IPSO  inloophuizen 
doen dan onze gasten? Als geen ander kunnen zij 
 verwoorden hoe de inloop huizen geholpen  hebben bij 
het hervinden van hun kracht tijdens of  
na het ziekteproces.

‘ We  begeleiden 
mensen om de 
regie terug te 
krijgen over 
hun dagelijks 
functio neren’

Reshma Waasdorp
‘Het IPSO inloophuis vulde het gat 
dat het ziekenhuis achterliet. Zij 
bieden een stukje nazorg waar de 
formele zorg geen tijd voor heeft, 
maar die je wel ontzettend 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 betrok-
ken zijn, maar niet emotioneel 
betrokken zoals bijvoorbeeld vrien-
den en familie.’

Kenneth Bos
‘Voor mij waren de gesprekken met 
lotgenoten bij het IPSO inloophuis 
heel belangrijk. Dit maakt dat je 
je eigen proces kunt vergelijken. 
Op het schoolplein en in de super-
markt vraagt iedereen telkens hoe 
het met je gaat. Hoewel het ont-
zettend aardig is, brengt dit je toch 
in een vervelende positie. Je wordt 
buiten het normale geplaatst.’

Elly Eeken
‘Het IPSO inloophuis biedt veel 
activiteiten aan. Zo schilder ik 
er elke week met een groep van 
twaalf. Maar er zijn ook massages, 
wandeltochten of dansworkshops. 
Ook de lezingen vind ik erg nut-
tig. Van bijvoorbeeld een notaris 
over financiën bij overlijden of een 
lezing speciaal voor naasten van 
kankerpatiënten.’

Naast Reshma, Kenneth en Elly 
zijn ook alle andere mensen 
geraakt door kanker welkom 
bij de 75 IPSO inloophuizen 
(ruim 200.000 bezoeken per 
jaar). Ruim 4500 deskundige 
vrijwilligers en 40 betaalde krach-
ten bieden (ex)kankerpatiënten en 
hun naasten psychosociale onder-
steuning op maat. Belangrijk werk 
want één op de drie Nederlanders 
krijgt ooit de diagnose kanker en 
zovelen meer krijgen in hun omge-
ving te maken met kanker. Geluk-
kig zijn er steeds meer overlevers 
vijf jaar na de diagnose (65% 
anno 2020). Maar daarmee stijgt 
ook de vraag naar psychosociale 
ondersteuning. De medische zorg 
is goed geregeld, maar uit recent 
onderzoek (‘Kankerzorg in Beeld’ 
2019, uitgevoerd door IKNL), blijkt 
dat de psychosociale ondersteu-
ning tijdens en na de ziekte nogal 
wat te wensen overlaat. 

Grote boost aan veerkracht en 
zelfvertrouwen
Voor, tijdens en na de diagnose 
kanker kunnen verschillende zaken 
impact hebben op het leven van 
de patiënt en zijn of haar naasten. 
Denk aan het behouden of vinden 
van een baan, sociale contacten en 
soms zelfs betekenis in het leven. 
IPSO Inloophuizen kunnen patiën-
ten en hun naasten laagdrempelig 
ondersteunen en versterken. ‘Het 
hebben van kanker beperkt zich 
niet alleen maar tot het behandelen 
van een tumor. Het aanpakken van 

Zichtbaarheid en acceptatie
Stichting IPSO is de branche-
organisatie van de 75 IPSO 
Inloophuizen en ondersteunt waar 
mogelijk: van het opleiden van de 
vrijwilligers in de IPSO Academie, 
tot lobby, tot naamsbekendheid, 
tot samenwerkingen tot stand 
brengen. Onze locaties zijn ver-
spreid over Nederland en hebben 
daarmee een landelijke dekking.

De afgelopen jaren heeft IPSO 
hard gewerkt aan de zichtbaarheid 
en acceptatie van de IPSO inloop-
huizen binnen het oncologisch 
zorgnetwerk. Begin 2019 heeft 
het ‘Effectonderzoek De maat-
schappelijke waarde van IPSO 
inloophuizen’ (uitgevoerd door 
Sinzer), aangetoond dat 96% van 
de  bezoekers van deze huizen 

de psycho sociale klachten is net zo 
belangrijk’, vertelt Sonja Robben, 
directeur van de brancheorganisa-
tie van de IPSO Inloop huizen. ‘Met 
behulp van verschillende tools, acti-
viteiten, coaching en het faciliteren 
van lotgenotencontact  helpen we 
patiënten bij hun herstel’.
 
IPSO biedt niet alleen patiënten, 
maar ook hun gezin, familie en 
vrienden een luisterend oor. Deze 
ontmoetingen geven mensen een 
grote boost aan veerkracht en 
zelfvertrouwen. ‘We begeleiden 
mensen om de regie terug te krij-
gen over hun dagelijks functioneren 
en leven’, zegt Sonja. ‘Zo kunnen 
ze thuis weer de partner, vriend of 
ouder zijn die ze graag willen zijn. 
De inloophuizen zetten zich hier 
 dagelijks voor in, ook online.’

een positief effect ervaren op één 
of meerdere  domeinen van de 
Positieve Gezondheid (Machteld 
Huber).

Gedeelde verantwoordelijkheid
Het ondersteunen van mensen met 
kanker en hun naasten om hun 
plek in de maatschappij opnieuw 
te kunnen vormgeven, is een 
gedeelde verantwoordelijkheid van 
verschillende stakeholders. Zorg-
aanbieders (formeel en informeel), 
zorgverzekeraars, overheden 
(gemeenten en ministeries) alsook 
het bedrijfsleven, fondsen (KWF en 
Roparun) en impactinvesteerders 
werken in gezamenlijkheid, vanuit 
hun eigen doelstellingen, samen 
met IPSO om vorm te geven 
aan een eenduidig beleid op dit 
gebied.
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In de ambitie van KWF voor 2020-2030 komen een paar 
accentverschuivingen naar voren. Johan: ‘Toen KWF 70 jaar 
geleden begon, overleed driekwart van de kankerpatiënten 
binnen vijf jaar. Nu overleeft 65% van de patiënten. We 
willen naar driekwart overleving mét goede kwaliteit van 
leven. Kanker wordt steeds beter behandelbaar. Er leven 
800.000 mensen met en na kanker. In 2030 is de prognose 
dat dit 1 miljoen mensen zullen zijn. En dan heb je natuur-
lijk nog de hele kring van naasten eromheen. KWF omarmt 
het hele proces dat een patiënt doorloopt. Niet alleen voor-
komen en genezen, maar juist ook leven met en na kanker. 
Daarin speelt informele psychosociale zorg een grote rol.’

Passende psychosociale zorg bereikbaar voor alle 
Nederlanders — Je hoort heel vaak dat het einde van een 
formeel behandeltraject wat abrupt is. Terwijl de patiënt 
zegt: “Mijn hemel, daarna begon het voor mij pas”. En 
in die fase zie je dat juist ook het informele zorgcircuit 
 mensen heel veel te bieden heeft. Vrijwilligerswerk is de 
ruggengraat van de samenleving. Daarom moeten we altijd 

blijven werken aan verbetering van de professionele stan-
daard en de lat steeds een stukje hoger leggen. Daarnaast 
wil ik heel graag gezamenlijk tot een landelijke dekking 
komen die passend is bij de vraag, zodat voor iedereen in 
Nederland passende psychosociale zorg bereikbaar is. Nu 
zijn er nog een aantal grote witte vlekken op de kaart. De 
route die ik op wil, leidt naar het model van the Danish 
Cancer Society. Zij doen de belofte dat iedere Deen binnen 
een beperkte straal zonder afspraak binnen een uur een 
informele professional kan spreken. Wauw!’

Het decennium van forse vooruitgang — In 2020 heeft 
KWF belangrijke stappen gezet, maar Johan hoopt in 2021 
te kunnen versnellen. Onder andere door de komst van een 
gezamenlijke Nederlandse Kankeragenda waarin duidelijk 
de rol van de informele zorg, de formele zorg en onderzoek 
staat beschreven. ‘Ik wil dat wij in 2030 niet achteraan 
lopen in Europa, maar vooraan. Dit moet het decennium 
van forse vooruitgang worden. Met als stip op de horizon 75 
procent overleving mét goede kwaliteit van leven in 2030.’

‘ Vrijwilligers-
werk is de 
 ruggengraat 
van de 
 samenleving’

In 2020 zijn KWF en IPSO nog nauwer 
gaan samenwerken. Kwaliteit van leven 
is namelijk een belangrijk speerpunt 
voor KWF en daar ligt ook de kracht 
van de IPSO inloophuizen. Daarnaast 
zijn de inloophuizen nauw verbonden 
met de lokale gemeenschap. KWF 
 directeur Johan van de Gronden: ‘KWF 
wil  midden in de maatschappij staan 
en dankzij de samenwerking met IPSO 
 houden we  f eeling met wat er lokaal leeft.’

INTERVIEW

JOHAN VAN DE GRONDEN 
directeur KWF

IPSO.community

IPSO heeft voor alle IPSO inloop-
huizen de IPSO.community ontwik-
keld. Een online registratiesysteem 
om uniform en AVG-proof de 
gebruikscijfers van het inloophuis 
vast te leggen. Het gaat dan om 
de gast- en inloopregistratie. Deze 
informatie is nodig om de maat-
schappelijke, sociale en financiële 
impact van wat de inloophuizen 
doen te onderstrepen. Dit helpt 
IPSO om het belang van het werk 
van de inloophuizen te onder-
bouwen met harde cijfers bij 
de overheid, bedrijven en andere 
 stakeholders. 

Interactief proces 
van kwaliteitszorg

In 2020 introduceerden we een 
interactief proces van kwaliteits-
zorg. Hiermee wordt de kwaliteit 
van het aanbod gewaarborgd en 
vergroot en wordt het aantrekkelijk 
voor de aangesloten inloophuizen 
en hun vrijwilligers om hun kennis 
en aanbod te verruimen. Boven-
dien worden IPSO inloophuizen 
op deze manier een herkenbare 
partner in de keten van formele en 
informele zorg voor mensen met 
kanker met een zichtbare typering 
van hun aanbod en kwaliteit.

Masterplan  
Informele Zorg

IPSO zit samen met het Toon 
Hermans Huis Parkstad, Ada-
mas inloophuis, NFK, patiënten-
vereniging Hoofd-Hals, Kanker.nl 
en KWF in de werkgroep voor het 
Masterplan Informele Zorg. Deze 
werkgroep is bezig met de con-
cretisering van een gezamenlijk 
geformuleerde droom: een wereld 
waarin iedereen die te maken 
heeft met kanker de informele zorg 
krijgt die hij of zij wil en nodig heeft 
voor  optimale kwaliteit van leven. 

Met de uiteindelijke ambitie dat 
iedereen die geraakt is door kan-
ker – patiënten, ex-patiënten, hun 
naasten én nabestaanden – bekend 
is met het aanbod aan infor-
mele zorg en daar naar behoefte 
gebruik van maakt. De geboden 
zorg is kwalitatief goed en draagt 
bij aan de kwaliteit van leven. Het 

aanbod is gemakkelijk 
vindbaar, bereik-
baar en beschikbaar 
 wanneer je het nodig 
hebt en kan op maat 

worden  geleverd. 

In 2020 werden er verschillende projecten 
 uitgerold, we belichten er 3:

Dit doen we wel

Dit doen we niet

Het is voor (potentiële) samenwerkingspartners zichtbaar 
en duidelijk wat ze wel en niet kunnen verwachten in dit inloophuis.
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‘Mijn dochter Imke komt nu anderhalf jaar bij Kindertijd – de 
lotgenotengroep voor kinderen van het inloophuis – en sinds-
dien is ze meer open. Ze kan meer en beter praten over de 
ziekte en later over het overlijden van haar moeder. Zo heeft 
ze er heel lang thuis niet over gesproken. Misschien omdat ze 
daar geen behoefte aan had of misschien omdat ze ons geen 
verdriet wilde doen. Maar dankzij Kindertijd is ze meer met 
mij en Maaike over de ziekte gaan praten. Daardoor is ze nu 
in staat om beter om te gaan met het verlies van haar moeder 
en dat is echt de verdienste van het inloophuis. Door de kin-
deren die ze daar ontmoet heeft kent ze nu alle fasen van het 
proces van voor, tijdens en na overlijden. De kinderen bieden 
elkaar steun en herkenning.’

Je veilig voelen — Imke (10) is blij dat haar vader Dennis 
haar gewezen heeft op het bestaan van het inloophuis. ‘Eerst 
durfde ik niet, omdat ik het spannend vond. Maar na een 
keer proberen ben ik steeds weer gegaan. Mijn zusje Jente 
(5) wilde ook mee toen ze hoorde dat ik ging. We beginnen 
altijd met de praatstok. Als je deze vast hebt mag je wat ver-
tellen, maar je kunt hem ook meteen weer doorgeven als 
je niks wilt zeggen. Als ik vrolijk ben vertel ik vaak wel iets, 
maar soms heb ik daar niet zo’n zin in. Daarna steken we een 
kaarsje aan voor iemand en dan doen we een spel of gaan we 
knutselen. We zijn vaak met zo’n 5 kindjes. Het is heel fijn 
dat je met kinderen zit die weten wat je voelt en die hetzelfde 
meemaken of hebben meegemaakt. De kindjes uit mijn klas 
snappen het wat minder goed en bij Kindertijd weet iedereen 
precies wat je bedoelt. Het voelt fijn dat er altijd iemand is 
die je begrijpt en waarbij je je veilig voelt.’ 

Stukje erkenning en herkenning — Via de oncologie wijk-
verpleegkundige kwam Dennis bij een lezing over kanker bij 
jonge gezinnen met het inloophuis in aanraking. Hij werd 
benaderd voor de partnergroep en is sindsdien een vaste gast. 
‘Ik vind hier een stukje erkenning en herkenning van de situa-
tie waar ik me in bevind. Zo hoor je lotgenoten dingen uitspre-
ken die je al een tijdje denkt, maar niet durft te zeggen. Denk 
aan: “ik zorg al 10 jaar voor mijn zieke partner, maar weet niet 
of ik dat nog 10 jaar kan volhouden”. Als naaste voel je je dan 
bijna schuldig, want je hebt zelf geeneens kanker. Daarom 
geeft het veel steun om van anderen te horen dat je niet de 
enige bent die met onzekerheden worstelt.’

Het hele gezin is welkom — ‘De formele zorg draait heel 
erg om de patiënt en de ziekte. Zijdelings is er wat psy-
chische ondersteuning beschikbaar voor de patiënt. Het 
inloophuis staat open voor het héle gezin: iedereen die 
geraakt wordt door de ziekte is er welkom. Dit is een hele 
laagdrempelige vorm van zorg. Als gast word je ontvangen 
door opgeleide vrijwilligers die dit werk doen vanuit een 
passie en betrokkenheid. De overtuiging waarmee zij je 
ondersteunen, die voel je. Ze zijn er omdat ze er echt willen 
zijn voor de gasten.’

Passie en betrokkenheid — ‘Het inloophuis heeft ons 
gezin op alle mogelijke manieren ondersteund. Voor mijn 
vrouw was het vooral een vorm van afleiding. Er even uit 
zijn, zonder uit te hoeven leggen waarom ze zich gedroeg 
zoals ze zich gedroeg. Ze deed mee met de acteerlessen die 
het inloophuis aanbood. Bij een gewone toneelgroep zou 
ze dat lid met kanker zijn. Bij Pisa was ze gewoon zichzelf. 
Door de hersentumor had ze moeite met praten, maar nie-
mand maakte daar een probleem van. Later is ze mee gaan 
doen met het creatieve atelier van het inloophuis. Zelfs vlak 
voor haar overlijden ging ze erheen. Ze kon niet meer mee-
doen, maar ze wilde er gewoon bij zijn. Dames onder elkaar. 
Maaike werd toen door vrijwilligers van het inloophuis 
opgehaald bij het hospice en naar het inloophuis gebracht 
om de sessie bij te wonen. Díe passie en betrokkenheid is 
ontzettend bijzonder.’

Juist nu is het inloophuis harder nodig dan ooit —Den-
nis bezocht het inloophuis vaak als zijn jongste dochter bij 
zwemles was. ‘Het inloophuis zat naast het zwembad, dus 
ik had een wekelijkse geplande vorm van ontlading. Even je 
ei kwijt. Soms ging het over koetjes en kalfjes, soms had ik 
een zwaar gesprek. Maar centraal staat altijd de vraag Hoe 
gaat het nou met jou? Nu in tijden van corona staan ze op 
een andere manier voor de gasten klaar. Maar via Zoom haal 
je nooit hetzelfde effect uit lotgenotencontact als fysiek. 
Zeker nu zie je dat psychosociale hulpverlening harder 
nodig is dan ooit. Nu er geen afleiding is en je alleen thuis 
zit met je ziekte of zieke partner, vader of moeder. Ik kan 
me voorstellen dat je dan echt tegen de muren aanvliegt. Nu 
de fysieke ondersteuning grotendeels wegvalt, zie je pas de 
enorme meerwaarde van het inloophuis.’

Drieënhalf jaar geleden werd het leven van Dennis en zijn twee 
 dochters Imke (10) en Jente (5) totaal veranderd door de diag-
nose kanker van hun vrouw en moeder Maaike. De wereld van 
het jonge gezin stond op zijn kop. IPSO inloophuis Pisa heeft 
ze enorm  geholpen, Dennis: ‘het lotgenotencontact heeft voor 
mijn vrouw en mij ontzettend veel gedaan, maar wat Kindertijd 
voor onze dochters  betekent is bijna niet te omschrijven.’ 

INTERVIEW

‘ Wat het IPSO inloophuis  
voor onze dochters betekent 
is bijna niet te omschrijven’ 
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Door corona was er veel ‘aan-
gepaste’ ondersteuning voor 
gasten. Online en per telefoon 
werd veel bereikt: er werden 
telefooncirkels opgezet, het 
koor ontmoette elkaar elke vrij-
dagmorgen via Zoom, gasten 
konden online onder begeleiding 
thuis sporten, met elkaar naar 
muziek luisteren of een creatieve 
opdracht bespreken.

Door corona konden veel 
 fondsenwervende activiteiten 
niet doorgaan. Samen met KWF 
ontwikkelde IPSO daarom Huis 
in Actie: een actieplatform dat 
de huizen ondersteunt bij het 
ophalen van geld. In de laatste 
maanden van 2020 werd bijna 
300.000 euro opgehaald.

WIST JE DAT…

Voor het eerst in 
onze historie orga-
niseerden we een 
online ALV via Teams.

Binnen IPSO ben jij verantwoordelijk voor de kwaliteit, 
wat maakt jouw werk zo waardevol?
‘Informele zorg gaat een steeds grotere rol spelen in de 
samenleving. Je maakt hiermee echt een verschil voor men-
sen. Daarom is het heel belangrijk dat deze zorg van goede 
kwaliteit is. Dit is nog relatief onontgonnen gebied, terwijl 
ze hier op het formele vlak natuurlijk al heel ver mee zijn. 
Ook komt er steeds meer vraag naar informele zorg. Zo legt 
bijvoorbeeld de overheid er steeds meer taken neer. Denk 
aan de bezuinigingen op de thuiszorg die nu door vrijwilli-
gers moet worden opgevangen. Dit moet bewaakt worden.’ 

Waar valt nog veel te winnen op het gebied van kwali-
teit van de IPSO inloophuizen?
‘Bij veel huizen is de kwaliteit van hun werk niet makkelijk 
overdraagbaar en uitlegbaar naar de buitenwereld. Deze 
mag zichtbaarder worden en ook mogen de huizen zich 
bewuster worden van hun kwaliteit. Ik tref ontzettend 
veel kwaliteit aan, maar veel huizen zijn te bescheiden. Ze 
mogen best meer uitdragen hoe ze kwaliteit borgen. Deze 
zichtbaarheid is belangrijk, zodat de huizen steeds beken-
der worden als kwalitatief goede partner voor de formele 
zorg. En dat mensen met kanker en hun naasten vol ver-
trouwen van het aanbod van de inloophuizen gebruik kun-
nen maken natuurlijk.’

Wat gaat er al erg goed?
‘Ik vind het ontzettend mooi dat er in veel huizen goed met 
elkaar gekeken wordt naar wat er gebeurt in het contact 
met de gasten en hoe daar mee om wordt gegaan. Er is veel 
sprake van evaluatie. Ik ben erg onder de indruk van de 
begeleiding van de vrijwilligers in de dagelijkse praktijk. 
Door op constructieve manier met elkaar te praten, wordt 
er veel van elkaar geleerd. Daarbij wordt er een veiligheid 

gecreëerd waarin dit mogelijk is. De omgang met de gasten 
moet goed zijn, ook bij onverwachte situaties: dat is het 
hart van de kwaliteit. Dit zit al in de werkwijze, maar die 
proberen we nu zichtbaar te maken en te borgen.’ 

Wat is jouw belangrijkste doel?
‘Dat mensen met kanker en hun naasten ervan op aan kun-
nen dat ze goed geholpen worden en dat er dingen gebeu-
ren die in hun belang zijn en hun welzijn dienen. En daar 
ook echt op kunnen vertrouwen. Daarnaast wil ik bereiken 
dat de formele zorg de inloophuizen als professionele en 
waardevolle partners ziet. Die echt iets kunnen toevoegen.’

Hoe pak je dit aan?
Op dit moment zit ik met 15 huizen in een pilotgroep. We 
werken ernaar toe dat alle huizen kunnen laten zien welke 
plek in de zorgketen rondom mensen met kanker zij inne-
men. Zo kunnen zij hun verhaal heel duidelijk uitdragen. 
Met elkaar ontwikkelen we een conceptpresentatie die alle 
huizen naar eigen identiteit kunnen invullen om hun eigen 
situatie zichtbaar te maken. Door hiermee bezig te zijn 
merken ze dat het leuk en inspirerend is om te bouwen aan 
kwaliteit. Het wordt namelijk in een oogopslag helder wat 
je al goed doet en daarbij krijg je goede ideeën van elkaar 
die je kunt toevoegen. Ook problemen worden lichter als je 
samen kunt sparren.’
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‘ Bouwen aan 
kwaliteit is leuk 
en  inspirerend’

JOHANNA  KASPERKOVITZ 
 Programmamanager 
 Samenwerking en   
Kwaliteit bi j  IPSO

Vanwege corona werden de IPSO 
trainingen grotendeels uitge-
steld. Een aantal kon gelukkig wel 
 doorgaan:

•  Basistraining: 24 deelnemende 
huizen met 106 vrijwilligers

•  Maatwerktraining: 14 huizen 
met 208 deelnemers

 
•  De Toon Hermans Huizen in 

 Limburg participeren in de 
beweging Limburg Positief 
Gezond. Hierin staat Positieve 
Gezondheid centraal. 

2 nieuwe IPSO 
 inloophuizen open-
den hun deuren: 
PATIO en Oriolus.

2

IPSO werkt samen met het Toon 
Hermans Huis Parkstad, NFK, 
patiëntenvereniging Hoofd-Hals, 
Kanker.nl en KWF aan het Mas-
terplan Informele Zorg. De ambi-
tie: een wereld waarin iedereen 
die te maken heeft met kanker de 
informele zorg krijgt die hij wil en 
nodig heeft voor optimale kwali-
teit van leven.

Landelijk Bureau  
IPSO verhuisde naar  
Randstad 22-129  
in Almere. 

In de KWF live show Nederland 
staat op tegen kanker werd een 
groot item gewijd aan de infor-
mele zorg van de IPSO inloop-
huizen. Directeur Sonja Robben 
kwam aan het woord in het Toon 
Hermans Huis Amersfoort en de 
vrijwilligers werden toegezongen 
door bekende cabaretiers. 

IPSO vernieuwde haar website 
waarbij storytelling centraal 
kwam te staan. Alle huizen heb-
ben hun eigen omgeving op 
de website. Met één druk op 
de knop vinden bezoekers het 
inloophuis bij hun in de buurt.

IPSO

¤



Bekijk voor de financiële resultaten  

onze jaarrekening op:

www.ipso.nl/publicaties/jaarrekening2020

SOIP
Instellingen 
PsychoSociale 
Oncologie

Kijk voor een IPSO inloophuis 
in de buurt op www.ipso.nl 

IPSO
Randstad 22-129
1316 BW Almere
tel. 06 – 38 82 35 97
info@ipso.nl


