
Samen voor de patiënt
Versterken van de samenwerking tussen IPSO inloophuis en ziekenhuis 

 
 

Tips voor inloophuizen



Inleiding

Dit e-book is geschreven voor IPSO inloophuizen en bevat 
informatie die tijdens IPSO-projecten bij ziekenhuizen in 
het land is opgehaald, over wat zij in randvoorwaardelijke 
zin belangrijk vinden om een samenwerking met een 
inloophuis aan te gaan of te intensiveren. 

Daarmee is dit e-book in te zetten als inspiratiebron om 
kansen te signaleren waarmee de samenwerking met 
het ziekenhuis kan worden versterkt. Niet alles is van toe-
passing of noodzakelijk voor ieder huis. Dit is afhankelijk 
van de doelstellingen en de mate van samenwerking die 
wordt nagestreefd. Voor het ene huis zal de inhoud van 
dit e-book aansluiten bij de directe ontwikkelbehoefte en 
voor het andere alleen informatie geven die kan onder-
steunen bij het invullen van een eventuele toekomstvisie 
en stappenplan op de middellange of lange termijn. Het 
is belangrijk om te vermelden dat een IPSO inloophuis op 
een goede manier kan voorzien in een behoefte zónder 
te voldoen aan alle in dit e-book genoemde punten. Het 
idee is om hieruit mee te nemen wat voor het huis van 
toepassing is. Het kijken door de ogen van het ziekenhuis 
naar het eigen huis kan helpen om de gewenste deuren 
(verder) te openen. 
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Samenwerking tussen IPSO inloophuizen 
en ziekenhuizen

De diagnose kanker wordt gesteld in een ziekenhuis, en 
patiënten en naasten hebben vertrouwen in de infor-
matie die daar door professionals wordt verstrekt. Dat 
maakt het ziekenhuis een belangrijke potentiële part-
ner voor het inloophuis. Als professionals een helder 
beeld hebben van wat het inloophuis te bieden heeft, 
zullen zij patiënten en naasten hierop sneller attende-
ren. Zo wordt de drempel naar psychosociale zorg en 
ondersteuning geslecht.

In deze uitgave lees je hoe je de verbinding en samen-
werking met het ziekenhuis effectief kunt vormgeven en 
welke samenwerkingsvormen mogelijk zijn. Met tips en 
ervaringen uit het land. 

Dit e-book is uitgegeven in het kader van het project 
Versterking samenwerking IPSO inloophuizen en zieken-
huizen. Dit project wordt vormgegeven door Anita Wes-
selius en Lily Nieuwenhuizen, in nauwe samenwerking 
met Johanna Kasperkovitz, programmamanager Samen-
werking en Kwaliteit van Brancheorganisatie IPSO. Het 
project is onderdeel van het meerjarige programma 
Samenwerking formele en informele zorg.

Voor vragen kun je contact opnemen met Lily Nieuwen-
huizen op 06 - 54 26 61 03 of info@lilynieuwenhuizen.nl.

mailto:info%40lilynieuwenhuizen.nl?subject=


De basis op orde

Hoe en met wie er wordt samengewerkt, moet passen bij de visie en werkwijze 
van het IPSO inloophuis. Het ene inloophuis zal een intensievere samenwerking 
nastreven dan het andere. Voor alle huizen geldt echter dat het essentieel is dat zij 
de basis op orde hebben. Professionals attenderen patiënten en naasten alleen op 
aanvullende zorg waarin zij zelf geloven en vertrouwen hebben. Dat vertrouwen 
moet worden gewonnen en gevoed. Het is van groot belang dat het ziekenhuis 
een helder beeld heeft van het aanbod van het inloophuis en, nog veel belangrij-
ker, merkt dat de patiënt er baat bij heeft. Idealiter profiteert de professional zelf 
ook van de samenwerking, doordat hij of zij zich met een gerust hart kan beper-
ken tot de primaire taken, in de wetenschap dat de patiënt daarmee niet tekort 
wordt gedaan. Dat verlaagt de werkdruk en verhoogt het werkplezier.

Het ziekenhuis bestaat niet
In het kader van het inmiddels afgeronde project Regionale Ondersteuning Opti-
malisering Psychosociale Oncologische Zorg (OOO) heeft IPSO uitgebreid gespro-
ken met zorgverleners van het merendeel van de Nederlandse ziekenhuizen. Een 
van de meest interessante bevindingen was dat ‘het ziekenhuis’ niet bestaat. 
De vele mensen die er werken, vormen samen het ziekenhuis. Op verschillende 
lagen en binnen de diverse specialismen zullen professionals het inloophuis door 
een andere bril bekijken en er zijn ook individuele verschillen in affiniteit met het 
inloophuis. Uit de gesprekken zijn echter ook algemene randvoorwaarden naar 
voren gekomen: zaken die voor het ziekenhuis belangrijk zijn om een effectieve 
samenwerking tot stand te kunnen brengen. De vijf belangrijkste worden hierna 
puntsgewijs beschreven.
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Vijf randvoorwaarden voor samenwerking,
gezien door de ogen van het ziekenhuis 

1. Look & feel: Waar staat het inloophuis voor?
2. Is mijn patiënt er in veilige handen?
3. Stimuleert het inloophuis de eigen regie?
4. Kent het inloophuis de eigen grenzen?
5. Is de toegevoegde waarde van het inloophuis meetbaar?

?



Verschil mag er zijn
IPSO inloophuizen verschillen onderling qua look & feel. Dat is niet erg. Het huis 
moet vooral passen bij de lokale omstandigheden, de doelgroep(en) en het ambi-
tieniveau. Zolang de inrichting en de visie van het huis maar duidelijk op elkaar 
aansluiten. Dat wekt vertrouwen en zo weet de professional welke patiënten en 
naasten hij of zij op het huis kan attenderen.

1. Look & feel: Waar staat het inloophuis voor?

Wie een inloophuis binnenstapt, vormt binnen een fractie van een seconde een 
beeld. Het huis zelf - de locatie, inrichting en aankleding - bepaalt voor een groot 
deel de sfeer. Het gaat er niet alleen om of het huis smaakvol en aantrekkelijk is 
ingericht, maar ook of het ergens voor staat. Of merkbaar is dat het een serieus te 
nemen initiatief betreft, waarbij de huisvesting met aandacht is afgestemd op de 
bestaansreden. 

Zien is geloven
De beste manier om aan professionals uit te leggen wat het inloophuis doet, is ze 
het te laten zien, voelen en ervaren. Zien is doorgaans ook erin geloven. 
Veel IPSO inloophuizen streven naar een helende omgeving (zie kader); de fysieke 
plek stelt mensen op hun gemak en draagt bij aan de geboden ondersteuning. 
Er hangt duidelijk een andere sfeer dan in het ziekenhuis. Hierdoor wordt zicht-
baar en voelbaar hoe het ziekenhuis en het inloophuis elkaar kunnen aanvullen en 
welk aanbod waar past. Omgekeerd geldt echter ook dat een verkeerd of negatief 
beeld van het huis de professional ervan kan weerhouden om het aan te bevelen 
bij patiënten en naasten.

5

Helende omgeving
Lees hier het artikel Het St. Charles Medical Center, een ziekenhuis waarin 
mensen elkaar genezen, helen en troosten met liefde en compassie!

http://www.knooppuntinnovatie.nl/documenten/Artikel%20St%20%20Charles.pdf


Het kwaliteitsprogramma van IPSO

Het kwaliteitsprogramma van IPSO is gericht op het creëren van een proces van 
continue kwaliteitszorg. Om dit tot stand te brengen wordt er in intercollegiale 
werkgroepen gewerkt aan het zichtbaar maken, continu verbeteren en borgen 
van kwaliteit in de dagelijkse praktijk van de inloophuizen. Op deze wijze maken 
alle inloophuizen een eigen kwaliteitspresentatie. Met deze presentatie kan aan 
vrijwilligers, samenwerkingspartners en financiers gemakkelijk duidelijk gemaakt 
worden hoe het betreffende huis kwaliteit vormgeeft. In De 9 punten van kwaliteit 
in de dagelijkse praktijk (pagina 21) wordt ook nadrukkelijk aandacht besteed aan 
de grenzen van het aanbod: er wordt heel duidelijk afgebakend wat huizen wel en 
niet doen en waar ze attenderen op andere organisaties. De kwaliteitspresentatie 
is goed te gebruiken bij verschillende criteria en fasen die in dit e-book worden 
genoemd.
Wil je als inloophuis ook meedoen met de volgende kwaliteitswerkgroep en 
samen met collegahuizen een Kwaliteitspresentatie maken? Meld je aan bij 
Johanna Kasperkovitz via johannakasperkovitz@ipso.nl.

2. Is mijn patiënt er in veilige handen?

Mensen die ernstig ziek zijn (geweest) of die zorgen of verdriet om een dierbare 
hebben, bevinden zich in een kwetsbare fase van hun leven. Vanzelfsprekend zal 
een professional hen alleen op het inloophuis attenderen als hij of zij ervan over-
tuigd is dat het deugdelijk is georganiseerd en weet waar het mee bezig is. 

Kwaliteit en toetsing
Als het inloophuis met het ziekenhuis wil samenwerken en vertrouwen wil win-
nen, zal het zichtbaar én voelbaar kwaliteit moeten leveren. Dat begint met een 
heldere definitie van de doelgroep, een daarop aansluitend programma of aan-
bod en een zorgvuldige selectie en training van de gastvrouwen en -heren. Even 
essentieel zijn een lerende houding, (zelf)reflectie en voortdurende toetsing of het 
aanbod aansluit bij de behoefte van mensen met kanker en hun naasten.

IPSO ondersteunt de aangesloten inloophuizen met het meten en verbeteren van 
kwaliteit. Het overzicht De 9 punten van kwaliteit in de dagelijkse praktijk (pagina 
21) helpt hierbij, zowel intern als in de communicatie met het ziekenhuis. 

Op papier en in de praktijk
Het ziekenhuis kijkt niet alleen naar het kwaliteitsbeleid van het inloophuis. De 
kwaliteit moet ook voelbaar zijn. Een professional kijkt veelal door de ogen van de 
patiënt of naaste naar het huis alvorens het aan te bevelen.
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3. Stimuleert het inloophuis de eigen regie?

Professionals beoordelen de meerwaarde van aanvullende zorg op de mate 
waarin die de patiënt verder helpt. Stimuleert en ondersteunt het inloophuis de 
eigen regie? Het concept Positieve Gezondheid (zie kader) biedt het inloophuis 
houvast om zichzelf die vraag te stellen.
Steeds meer inloophuizen integreren Positieve Gezondheid in hun aanbod en 
ook in de formele zorg wordt dit gedachtengoed steeds vaker omarmd. De meer-
waarde van samenwerking tussen het ziekenhuis en het inloophuis is dat de pati-
ent als mens wordt ondersteund: in het ziekenhuis wordt de ziekte behandeld, in 
het inloophuis leer je omgaan met de psychosociale gevolgen ervan.
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Positieve Gezondheid
Positieve gezondheid is een benadering binnen de gezondheidszorg die niet de 
ziekte, maar een betekenisvol leven van mensen centraal stelt. Gezondheid is meer 
dan ‘niet ziek zijn’ en goede zorg is meer dan lichamelijke klachten verhelpen. 
Bij Positieve Gezondheid ligt het accent op de menselijke veerkracht en op wat 
het leven voor de persoon in kwestie betekenisvol maakt. Op het gebied van het 
dagelijks functioneren, lichaamsfuncties, mentale functies, zingeving, kwaliteit van 
leven en meedoen. 



De patient journey

Professionals vinden het soms lastig in te schatten welke positie de informele zorg 
inneemt in het psycho-oncologische veld. Dit kun je verduidelijken aan de hand 
van de schematische weergave van de patient journey (pagina 23): de ‘reis’ die een 
patiënt tijdens het ziekte-, herstel- of acceptatieproces langs zorgverleners aflegt.

4. Kent het inloophuis de eigen grenzen?

Als inloophuis moet je weten waar je kracht ligt, maar óók waar je grenzen liggen. 
Zo zijn medische adviezen uit den boze. Het inloophuis mag nooit op de stoel van 
de behandelaar gaan zitten. Deze grens overschrijden brengt de samenwerking 
schade toe. Daarom wordt in De 9 punten van kwaliteit in de dagelijkse praktijk 
(pagina 21) ook nadrukkelijk aandacht besteed aan de grenzen van het aanbod: er 
wordt heel duidelijk afgebakend wat huizen niet doen en wat ze derhalve moeten 
overlaten aan andere organisaties.

Idealiter is het inloophuis goed op de hoogte van het verdere aanbod aan zorg 
en ondersteuning in de regio. En al kun je als huis niet verwijzen, je kunt gasten 
er wél op attenderen. De gast kan de mogelijkheden dan verder onderzoeken en 
indien nodig de behandelaar om een verwijzing vragen. 

Checklist sociale kaart
Een sociale kaart is niet statisch, maar voortdurend aan verandering onderhevig. 
Online bronnen als kanker.nl en de Verwijsgids Kanker van IKNL bieden uitkomst 
en kunnen ook aan gasten worden aangereikt. De Checklist sociale kaart van 
IPSO (pagina 22) helpt je de keten van medische en psychosociale zorg voor men-
sen met kanker in jouw regio in kaart te brengen. Het gaat hierbij niet alleen om 
het eindresultaat - een helder beeld van het netwerk - maar vooral ook om het 
proces. Het maakt duidelijk(er) wie welke zorg levert en met welke partners het 
inloophuis op korte of langere termijn tot samenwerking kan komen.

Warme relaties
Investeren in warme relaties met andere (zorg)organisaties kost tijd maar levert 
ook veel op. Hoe korter de lijnen en hoe meer je weet wie welke zorg levert, hoe 
beter het inloophuis de gasten kan informeren. Andersom helpt het netwerk gas-
ten de weg naar het inloophuis te vinden. Het inloophuis kan zo een vanzelfspre-
kende plek binnen het netwerk innemen.
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Cijfers zijn belangrijk

Als inloophuis doe je het liefst waarvoor je bent opgericht: mensen met kanker 
en hun naasten ondersteunen. Niemand zit te wachten op administratieve romp-
slomp. Toch is het belangrijk om te registreren hoeveel gasten je ontvangt, waar ze 
vandaan komen en wat ze komen halen. Het helpt je niet alleen het aanbod goed 
op je doelgroep(en) af te stemmen, maar je kunt er ook mee aantonen in welke be-
hoefte je voorziet. Ziekenhuizen, maar ook sponsors hechten waarde aan concrete 
cijfers. IPSO heeft hiervoor een speciaal registratieprogramma ontwikkeld.

5. Is de toegevoegde waarde van het inloophuis meetbaar?

In het ziekenhuis zijn veel (semi)wetenschappelijk opgeleide professionals werk-
zaam. Zij hechten waarde aan onderbouwing van de toegevoegde waarde van 
het inloophuis op basis van zo objectief en wetenschappelijk mogelijke informatie 
(‘evidence based’). Het loont om deze actief te verstrekken en op de eigen website 
te publiceren.  Je kunt bijvoorbeeld verwijzen naar het onderzoek De maatschap-
pelijke waarde van IPSO inloophuizen (uitgevoerd door Sinzer) en verschillende 
publicaties op de website van IPSO. Als jouw inloophuis activiteiten aanbiedt 
waarvan de positieve werking wetenschappelijk is aangetoond, bijvoorbeeld 
mindfulness, is ook dat zeker het vermelden waard.

Spanningsveld
Het bovenstaande kan op gespannen voet staan met de praktijk. Als inloophuis 
wil je je eigen visie volgen. Bovendien wil je aansluiten bij de behoeften van je 
gasten. Onthoud echter wel dat professionals afgaan op wat ze zien. Staat de 
agenda vol activiteiten die als alternatief worden gezien, dan zal de professional 
het inloophuis niet aanbevelen. Omdat het kaf niet altijd van het koren is geschei-
den en omdat bewaking door beroepsverenigingen of opleidingseisen kunnen 
ontbreken. 

Elk inloophuis doet er goed aan op dit punt beleidsmatig bewuste keuzes te 
maken.
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Verbinding creëren

Samenwerking tussen het inloophuis en het ziekenhuis kan op vele manieren worden vormgegeven. De opbouw verloopt via onderstaande fasen. Deze worden hierna toegelicht.

Het inloophuis heeft een vanzelfsprekende plek in het oncologisch zorgpad van het ziekenhuis. 5. Natuurlijke plek in zorgpad

Het inloophuis laat het ziekenhuis weten dat het bestaat, voor wie het aanbod heeft en wat dat aanbod inhoudt.1. Informeren

Door nadere kennismaking overtuigt het inloophuis het ziekenhuis van de meerwaarde van de geboden informele zorg. 2. Overtuigen 

Het ziekenhuis onderschrijft de meerwaarde en draagt dit actief over op patiënten, naasten en collega-zorgverleners.3. Beïnvloeden

Het inloophuis en het ziekenhuis gaan een wederkerig samenwerkingsverband aan en verlenen diensten op elkaars locatie.4. Organisatorisch verbinden
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Het inloophuis laat het zieken-
huis weten dat het bestaat, voor 
wie het aanbod heeft en wat dat 
aanbod inhoudt.

Fase 1: Informeren Ga erheen
 □ Breng folders, activiteitenprogramma’s, nieuwsbrieven, posters e.d. per-

soonlijk langs en leg contact met zo veel mogelijk mensen — van balie-
personeel tot artsen en van communicatiemedewerkers tot verpleegkun-
digen. 

 □ Bied aan om op een moment dat het schikt, bijvoorbeeld tijdens de 
lunch, ter plaatse een korte presentatie te geven over wat het inloophuis 
doet, kan en aanbiedt. Haak daarin aan op de bestaansgrond van het 
inloophuis. Leg vooral de nadruk op de meerwaarde voor de gasten.

 □ Grijp bijzondere momenten aan om met professionals in contact te 
komen. Breng bijvoorbeeld op Wereldkankerdag bloemen of een andere 
attentie met informatie over het huis naar ziekenhuispersoneel.
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Door nadere kennismaking over-
tuigt het inloophuis het zieken-
huis van de meerwaarde van de 
geboden informele zorg.

Fase 2: Overtuigen Haal ziekenhuisprofessionals in huis
 □ Organiseer een kennismakingsmoment. Het programma kan inhoudelijk zijn, maar je kunt ziekenhuisprofessi-

onals ook simpelweg laten ervaren wat je doet, bijvoorbeeld met een verwendag. Het is ook een mooi moment 
om ze met elkaar en met de vrijwilligers van het inloophuis te laten kennismaken. Houd rekening met de 
werktijden door bijvoorbeeld een vroege ontbijtsessie of een late ‘gezonde borrel’ te organiseren. 

 □ Stel een ruimte beschikbaar voor vergaderingen (met rondleiding) voor de oncologieverpleegkundigen, de 
paramedici of de oncologiecommissie. Laat ze de sfeer in huis proeven. 

 □ Laat de opening of de start van een bijzondere activiteit verrichten door bijvoorbeeld een groep oncologiever-
pleegkundigen van ziekenhuizen uit de regio. Zet actieve ‘verwijzers’ regelmatig in het zonnetje. 

 □ Vraag een oncoloog als lid van het bestuur of de raad van aanbeveling of om ambassadeur van het inloophuis 
te worden. Of laat hem of haar meedenken over de programmering. 

 □ Organiseer jaarlijks een brainstorm met het bestuur van het huis en verschillende professionals. Stel vast welke 
ontwikkelingen er gaande zijn en op welke het inloophuis kan inspelen.  

 □ Organiseer voorlichtingsbijeenkomsten waarbij de medische professional de expertise inbrengt en het inloop-
huis de ruimte faciliteert en informatie verstrekt over de psychosociale kant van kanker.

Vertel het verhaal van het huis
 □ Verwijzers spreken een andere taal dan gasten. Maak een aparte pagina op de website met specifiek op verwij-

zers gerichte informatie. Denk aan de feiten en cijfers. 
 □ Maak een aparte verwijzersfolder, aangevuld met een stevige ’bewaarkaart’ met de belangrijkste in-

formatie. Tip: gedrukte folders en nieuwsbrieven zijn effectiever dan digitale. Investeer in professionele 
communicatie(middelen). Deze dragen bij aan een positief imago. 

 □ Organiseer een lezing, dialoog of ‘vragenuurtje’ met een voor professionals interessante persoon, bijvoorbeeld 
een hotshot op hun vakgebied, en zet het onderwerp psychosociale zorg op de agenda. 

 □ Gebruik ook de kwaliteitspresentatie die je in het kwaliteitsprogramma samen met collega’s kunt maken om 
te laten zien hoe je kwaliteit vormgeeft en borgt. Verwijzers kunnen dan concreet zien dat gasten bij jullie in 
goede handen zijn.

Gasten zijn de beste ambassadeurs!
 □ Vraag gasten om hun positieve ervaringen te delen met hun behandelaar(s). 
 □ Laat verhalen van gasten optekenen. Storytelling, als geschreven tekst of op beeld, is enorm effectief. Maar 

de uitvoering luistert nauw. De boodschap komt alleen goed over als het gedegen en goed verzorgd mate-
riaal is. Huur een goede redacteur of filmmaker in of vraag deze het huis in natura te sponsoren.

 □ Nodig een welbespraakte gast uit om op presentaties te vertellen wat het huis voor hem of haar betekent.
 □ Refereer aan het Sinzer-onderzoek voor de door gasten gerapporteerde meerwaarde van inloophuizen. 
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Het ziekenhuis onderschrijft de 
meerwaarde van het inloop-
huis en draagt dit actief over op 
patiënten, naasten en collega-
zorgverleners.

Fase 3: Beïnvloeden Actieve communicatie
 □ Het inloophuis heeft korte lijnen met de communicatie-afdeling van het 

ziekenhuis. Informatie over het huis wordt duidelijk gedeeld via de com-
municatiekanalen van het ziekenhuis (website, narrowcasting, zieken-
huismagazine, banners in wachtkamers etc.) 

Erkenning voor meerwaarde van het inloophuis 
 □ Professionals attenderen patiënten, naasten en collega-zorgverleners 

actief op de mogelijkheden die het inloophuis biedt.
 □ Professionals hebben behoefte aan verdiepende kennis over het pro-

gramma van het inloophuis, zodat ze patiënten en naasten gericht kun-
nen informeren.

Het ziekenhuis benut de faciliteiten
 □ Activiteiten die geïnitieerd zijn door het ziekenhuis vinden plaats, of 

krijgen een vervolg in het inloophuis. Voorbeelden hiervan zijn workshops 
van Look Good, Feel Better, afsluitende gesprekken met de medisch 
psycholoog, terugkombijeenkomsten van deelnemers aan oncologische 
revalidatie.

Elkaar betrekken bij evenementen
 □ Het ziekenhuis betrekt als vanzelfsprekend het inloophuis bij evene-

menten als symposia, Wereldkankerdag en de opening van een aan de 
oncologie gerelateerde afdeling. De bijdrage van het huis kan variëren 
van het verzorgen van een lezing of het aanspreken van patiënten tot het 
mede-organiseren.
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Het inloophuis en het ziekenhuis 
gaan een wederkerig samenwer-
kingsverband aan en verlenen 
diensten op elkaars locatie.

Fase 4: Organisatorisch 
verbinden

Professionals in het IPSO inloophuis
De ziekenhuisprofessional houdt consulten in het inloophuis. Zo biedt in Zwolle een ondersteuningsconsulent van het zie-
kenhuis psychosociale zorg aan binnen het bij IPSO aangesloten nazorgcentrum. De ondersteuningsconsulent richt zich op 
screening van de psychosociale zorgbehoefte en op het matchen met passend aanbod. Het nabij het ziekenhuis gelegen 
nazorgcentrum is op deze manier vroegtijdig in contact met mensen met kanker. Zij kunnen er terecht voor een luisterend 
oor van vrijwilligers en voor diverse activiteiten.

Het IPSO inloophuis in het ziekenhuis
Speciaal opgeleide vrijwilligers ondersteunen patiënten, naasten én zorgverleners direct in het ziekenhuis. Dit gebeurt inmid-
dels al in verschillende ziekenhuizen in het land. In het ene werken de vrijwilligers alleen op de verpleegafdeling of de dagbe-
handeling, in het andere op meerdere plekken. Enkele inloophuizen beschikken over een eigen dependance of ruimte binnen 
het ziekenhuis. 
Wat de inloophuizen in de ziekenhuizen aanbieden, verschilt duidelijk van het aanbod op de eigen locatie. De vrijwilligers 
maken contact van mens tot mens en verkennen of er een ondersteuningsbehoefte speelt en of iemand daarvoor open staat. 
Over het algemeen wordt de informele zorg hier in een eerder stadium van de ziekte of de behandeling verleend. 
Mensen toeleiden naar het inloophuis zelf is nadrukkelijk geen doel. Als de gelegenheid zich voordoet kan de vrijwilliger er 
uiteraard wel meer informatie over verstrekken.

In de uitgave 1 + 1 = 3, Samenwerking formele en informele zorg binnen de psychosociale oncologie worden verschillende 
voorbeelden van samenwerkingsmodellen toegelicht.
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Het inloophuis heeft een vanzelf-
sprekende plek in het oncolo-
gisch zorgpad van het ziekenhuis. 

Fase 5: Natuurlijke plek 
in het zorgpad

In deze fase heeft het inloophuis een vanzelfsprekende plek in het zorgpad oncolo-
gie van het ziekenhuis. Elke oncologiepatiënt wordt door het ziekenhuis geïnformeerd 
over het informele zorgaanbod in de regio. Dit is niet langer afhankelijk van de per-
soonlijke voorkeur van behandelaren of van het type kanker. Patiënten beslissen uiter-
aard zelf of en wanneer ze gebruik maken van informele zorg. Wel wordt standaard 
een kennismakingsgesprek ingepland. 

Het inloophuis en het ziekenhuis onderzoeken samen hoe dit wordt vormgegeven, 
welk moment in de behandeling zich het best leent voor de introductie van informele 
zorg en hoe wordt teruggekoppeld. Ook is regelmatige evaluatie van de samenwer-
king van groot belang. Inloophuizen laten in hun kwaliteitspresentatie ook zien voor 
welk deel van het zorgpad zij aanbod in huis hebben.
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Op naar een duurzame en effectieve samenwerking

Hoe en op welk moment je de samenwerking aangaat en verder uit-
bouwt, hangt volledig samen met de ontwikkeling van het inloop-
huis en de visie van waaruit je werkt. Intensivering van de samenwer-
king is géén op zichzelf staand doel en vraagt om veel inzet en focus. 
Voor elke stap moet de tijd rijp zijn en er moet op alle lagen van het 
inloophuis inzet worden gepleegd om het te laten slagen.

Hobbels
Er zullen vrijwel zeker hobbels op het pad komen. Volg de samen-
werking aandachtig en evalueer regelmatig om goed op problemen 
én kansen te kunnen inspelen. Het realiseren van duurzame en ef-
fectieve samenwerking stopt zeker niet bij het ontwerp ervan. 

Ambities en prioriteiten
De coronacrisis biedt aanleiding om nog eens goed te bezinnen op 
de ambities ten aanzien van samenwerking met het ziekenhuis. On-
danks dat de gevolgen van de coronamaatregelen en de uitgestelde 
zorg mensen met kanker en hun naasten nog eens extra hebben 
belast, zien we toch dat ziekenhuizen hun prioriteiten momenteel 
elders leggen. Nu een samenwerking proberen op te starten is niet 
eenvoudig, maar - mits het inloophuis er klaar voor is - tegelijker-
tijd juist óók een mooi momentum: de uitgestelde zorg komt weer 
op gang. Voor bestaande samenwerkingsverbanden geldt dat die 
nieuw leven moeten worden ingeblazen. In plaats van de draad zo-
maar weer op te pakken, kan het inloophuis dit moment ook aangrij-
pen om de WHY - de bestaansreden van het huis - nog eens onder 
de loep te nemen: sluiten de fase en vorm van de samenwerking nog 
aan op onze visie?

De (her)start
Als inloophuis kun je de (her)start van de samenwerking op een bij-
zondere manier markeren. Organiseer bijvoorbeeld een verwendag 
voor zorgpersoneel, omdat zij zo’n zware tijd achter de rug hebben. 
Of geef een klein presentje dat ook het aanbod van het inloophuis 
onder de aandacht brengt. Zo laat je ze niet alleen weten maar ook 
ervaren wat de empathische insteek van het inloophuis is.
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Samenwerken met het ziekenhuis: 
Waar begin je?

Met welke ziekenhuismedewerkers of afdeling(en) 
je het best contact kunt leggen, hangt af van onder 
meer jouw rol binnen het inloophuis en van wat bij jou 
past. Een gesprek met een baliemedewerker is een 
ander soort gesprek dan dat met de Raad van Bestuur. 
Ze zijn echter allebei belangrijk voor de opbouw en 
het succes van de samenwerking. Maak bewuste keu-
zes wie met wie het gesprek aangaat en steek in op 
de laag die bij je past. Wie is goed in het aanknopen 
van een spontaan gesprek en wie voert liever formele 
gesprekken waar in meer abstracte zin wordt gespro-
ken over uitgangspunten en randvoorwaarden? 

Wat wil het ziekenhuis?
Houd ook rekening met wensen en verwachtingen 
van het ziekenhuis. Een oncoloog of oncologiever-
pleegkundige spreekt graag iemand die het veld 
goed kent en de mogelijkheden van het inloophuis 
goed overziet. Denk ook aan zaken als continuï-
teit, capaciteit en bereikbaarheid. Een goede relatie 
opbouwen kost tijd. Heeft het inloophuis te weinig 
capaciteit, vraag dan bijvoorbeeld een gepensioneerd 
medicus die nog goede contacten met het ziekenhuis 
heeft om hulp, of vorm een projectteam met mensen 
van buitenaf die je verhaal goed over het voetlicht 
kunnen brengen. De boodschap kan ook kracht wor-
den bijgezet door een gast mee te nemen die zijn of 
haar ervaringen met het inloophuis deelt.

De organisatie in kaart brengen
Zorg dat je alle disciplines en afdelingen binnen de 
oncologie goed in beeld hebt en weet wie waarvoor 
verantwoordelijk is. En investeer in goede contacten 
op alle niveaus in de organisatie. De Checklist Sociale 
kaart (pagina 22) kan hierbij handig zijn. Ruwweg ziet 
de structuur er als volgt uit:

 □ De beleidslijnen worden uitgezet door de onco-
logiemanager, ook wel programmamanager 
oncologie genoemd. Vaak is er nog een oncologie-
commissie, waarin een afvaardiging van de inhou-
delijke professionals zitting heeft.

 □ Professionals werken binnen teams of werkgroe-
pen tumorgericht samen. Ze bespreken processen 
rond de behandeling van een specifieke kanker-
soort. 

 □ Binnen het multidisciplinair overleg (MDO) vindt 
overleg op patiëntniveau plaats. 

 □ Het specialisme oncologie hangt meestal direct 
onder de Raad van Bestuur. Die bestaat uit me-
disch geschoolde en meer beleidsmatig en finan-
cieel georiënteerde bestuurders. Ook op dit niveau 
is medewerking van groot belang. Hier zullen de 
gesprekken gaan over zaken als de visie op sa-
menwerking en over financiële aangelegenheden. 
Bestuurders van een inloophuis hebben hier bij 
voorkeur affiniteit mee, maar soms is de coördina-
tor/directeur een geschiktere gesprekspartner van-
wege diens (werk)ervaring en /of persoonlijkheid.

 □ In de dagelijkse praktijk staan onder meer oncolo-
gieverpleegkundigen, paramedici en oncologen in 
direct contact met de patiënt. Dat geldt zeker ook 
voor bijvoorbeeld baliemedewerkers. 
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Meerwaarde en afbakening
Wees erop voorbereid dat ziekenhuismedewerkers de meerwaarde van samenwerking 
met een inloophuis niet altijd als vanzelfsprekend zullen ervaren. Zo is voor maatschap-
pelijk werkers de afbakening tussen hun werk en dat van de vrijwilligers van het inloop-
huis niet altijd duidelijk. Het is goed om dit bespreekbaar te maken en aan te geven dat 
het inloophuis die grens goed bewaakt. Dat de informele aanpak van het huis juist een 
brug kan slaan naar de professionele ziekenhuiszorg. Ze leggen actief contact met men-
sen die misschien niet uit eigen beweging hulp zouden zoeken maar daar wél behoefte 
aan hebben. Hiermee wordt de drempel nog verder verlaagd.
Daarnaast moet het onderscheid tussen de vrijwilligers van het inloophuis en de zieken-
huisvrijwilligers helder zijn. De naam ‘gastvrouw/-heer’ kan al verwarring oproepen. Ook 
al zijn de taken van de ziekenhuisvrijwilliger anders - meer gericht op het welkom heten 
en wegwijs maken en minder op het inhoudelijk gesprek -, ze kunnen zich wel bedreigd 
of ondergewaardeerd voelen.

Tips voor je presentatie
 □ Bereid de presentatie zorgvuldig voor, je hebt te maken met professionals.
 □ Houd je verhaal kort en bondig. In het ziekenhuis is tijd schaars!
 □ Ruim tijd in voor het beantwoorden van vragen. Neem veelgestelde vragen mee in je 

volgende presentatie.
 □ Probeer niet te veel te willen vertellen. Kies wat belangrijk is en geef dat volle aan-

dacht.

Onderstaand schema kan helpen je verhaal beter op de informatiebehoefte van je ge-
sprekspartner af te stemmen. 

Het perspectief van de afzender Het perspectief van de ontvanger

Need to know 
Wat moet de ander absoluut weten?

Want to know
Wat wil de ander absoluut weten?

Nice to know 
Wat zouden we graag willen dat de 
ander nog meer weet?

Would like to know
Wat zou de ander graag nog meer 
willen weten?
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Ambities
De meeste inloophuizen willen graag de samenwerking met het ziekenhuis verder 
uitbouwen. Ervaringen van andere huizen is daarbij meer dan welkom - ter inspi-
ratie voor het huis zelf, om het ziekenhuis van nut en noodzaak te overtuigen én 
om ziekenhuizen elkaar te helpen overtuigen. De uitgave 1 + 1 = 3, Samenwerking 
formele en informele zorg binnen de psychosociale oncologie wordt door de zie-
kenhuizen bijzonder gewaardeerd. 

Samenwerkende inloophuizen
Ook bundelen inloophuizen vaker hun krachten. Een paar voorbeelden:

 □ Debora (Delft) en Carma (Naaldwijk) leveren samen vrijwilligers aan het Reinier 
de Graaf Ziekenhuis in Delft. Zij werken op de poli, de dagbehandeling en op 
verzoek ook in de kliniek. Ook geven ze samen Wereldkankerdag vorm.

 □ De vrijwilligers van de inloophuizen Haaglanden (Den Haag) en Carma werken 
samen op de poli en de verpleegafdeling van het Haga Ziekenhuis. De ver-
pleegkundigen noteren op een bord welke patiënten graag bezoek van hen 
ontvangen. Daarnaast leggen ze zelf contact op de afdelingen.

 □ Huis aan het Water (Katwoude) en Wij | Allemaal (Purmerend) zijn aanwezig op 
de dagbehandeling van het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend. De diversi-
teit van de huizen biedt de patiënt iets te kiezen. Samen met Pisa (Hoorn) en 
Anna’s Huis (Zaanstreek) nemen ze daarnaast deel aan een regionaal netwerk: 
Wegwijzer bij Kanker. Hierin zitten ook het Dijklander, het Zaans Medisch Cen-
trum en verschillende (para)medici. Een van de meest in het oog springende 
activiteiten was de letterlijke nabootsing van de patient journey op Wereldkan-
kerdag 2020: een bus met patiënten en professionals reed langs verschillende 
zorglocaties in de regio.

Stand van zaken in het land (mei 2021)  
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43% 
is actief. 

Het inloophuis heeft 

een intensieve en we-

derkerige samenwer-

king met het zieken-

huis, waarbij veelal ook 

gebruik wordt gemaakt 

van elkaars locaties 

voor de ondersteuning.

Fase 4: wederkerige 
samenwerking

34% 
is enigszins actief.

Het inloophuis en het 

ziekenhuis weten elkaar 

te vinden en er zijn 

vaste aanspreekpunten.

Fase 2-3: beïnvloe-
den, overtuigen

23% 
is niet actief.

Het inloophuis heeft 

niet of nauwelijks con-

tact met het ziekenhuis. 

Er liggen wel folders in 

het ziekenhuis, maar de 

samenwerking heeft 

verder nog geen vorm 

gekregen.

Fase 1: informeren

Volledige opname van het aanbod van het inloophuis in het zorgpad (voor alle 
kankersoorten) is nog nergens aan de orde, maar voor meerdere huizen wél het 
ultieme doel. 95% van de huizen zou graag de huidige samenwerking verder ver-
sterken.

Benut bijzondere momenten
Wereldkankerdag, de Dag van de Verpleging, de Dag van de Vrijwilliger, NL Doet - het zijn allemaal mooie momenten om 
het inloophuis onder de aandacht te brengen en te experimenteren met het samen organiseren van een activiteit. Een goed 
voorbeeld is de mentale verwendag van PATIO (Rotterdam) en Inloophuis De IJssel (Capelle a/d IJssel) in het Erasmus MC (in 
het kader van Wereldkankerdag 2021).

Tip

https://ipso.nl/publicaties/samenwerking-tussen-formele-en-informele-zorg-binnen-de-psychosociale-oncologie/
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/261367/speciale-bus-op-wereldkankerdag-maakt-reis-die-patient-ook-aflegt
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Breder perspectief

Samenwerking tussen IPSO inloophuizen en ziekenhuizen is niet los te zien 
van regionale samenwerking in bredere zin.  De inloophuizen die intensief 
met een of meer ziekenhuizen samenwerken, investeren ook in goede contac-
ten met andere partners in de oncologische keten. Steeds vaker brengen zij 
hun activiteiten (nog) dichterbij de gasten, door satellietvestigingen, scholen-
bezoek of aanbod in eerstelijnspraktijken. 

Tot slot: Bij samenwerking met het ziekenhuis gaat het niet alleen om het opbou-
wen van een relatie maar ook om het onderhouden daarvan. Het is essentieel om 
met elkaar in gesprek te blijven en te anticiperen op ontwikkelingen. Houd oog 
voor het verloop onder personeel; je zult steeds opnieuw de weg moeten plaveien. 

Samenwerken vraagt om een geduldige benadering en aansluiting bij de zieken-
huiscultuur. Ziekenhuizen hebben primair andere taken dan IPSO inloophuizen. 
Het is van belang om hierin goed op elkaar af te stemmen en te laten zien welke 
bijdrage het inloophuis kan leveren aan de zorg voor mensen met kanker. 

Kortom, samenwerken met een ziekenhuis is een uitdaging. Maar het biedt, mits 
goed vormgegeven, een enorme meerwaarde voor patiënten, hun naasten én de 
zorgprofessionals. IPSO ondersteunt de huizen in dit streven.

Contact

IPSO
Randstad 22-129
1316 BW Almere

06 – 38 82 35 97
info@ipso.nl
www.ipso.nl

mailto:info%40ipso.nl?subject=
http://www.ipso.nl
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9 punten van kwaliteit



Zorg gericht op behandeling van (de gevolgen 
van) kanker

 □ Radioloog
 □ Klinisch geneticus
 □ Oncoloog / Tumorgerichte specialist
 □ Chirurg
 □ Geriater / Kinderarts
 □ Radiotherapeut / Radiotherapeutisch laborant
 □ Plastisch chirurg
 □ Oncologieverpleegkundige
 □ Casemanager
 □ (Oncologie)Fysiotherapeut
 □ Overgangsconsulent
 □ Huid- en oedeemtherapeut
 □ Oedeemfysiotherapeut
 □ Masseur
 □ Gespecialiseerd verpleegkundige
 □ Revalidatiearts
 □ Wijkverpleegkundige
 □ Huisarts / POH-GGZ
 □ Thuiszorg
 □ Ondersteuningsconsulent
 □ Logopedist
 □ Podoloog
 □ Diëtist
 □ Tandarts / Mondhygiënist

Werk en re-integratie

 □ Bedrijfsarts (1e en 2e lijn)
 □ Arbeidsdeskundige
 □ Re-integratiedeskundige
 □ Coach

Algemeen

 □ Afdeling communicatie ziekenhuis
 □ Voorlichters

Zorg gericht op leven met kanker

 □ Medisch psychiater
 □ Medisch psycholoog
 □ Maatschappelijk werker (in of buiten ziekenhuis)
 □ Geestelijk verzorger (in of buiten ziekenhuis)
 □ POH/GGZ
 □ Ergotherapeut
 □ Oefentherapeut
 □ Psychosomatisch fysiotherapeut
 □ Schoonheidsspecialist
 □ Psycho-oncologisch centrum
 □ Psycholoog
 □ Psychotherapeut
 □ Psychosociaal therapeut
 □ Kindertherapeut
 □ Seksuoloog
 □ Vaktherapeut
 □ Coach
 □ Aanbieder van verwenmomenten
 □ Buddyzorg / Humanitas
 □ Verkoper van hulpmiddelen/protheses, haarwerken, 

aangepaste lingerie
 □ Kankerpatiëntenvereniging

Palliatieve fase

 □ Palliatief arts
 □ Palliatief verpleegkundige
 □ Hospice
 □ Rouw- en verliesdeskundige
 □ Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)

Checklist sociale kaart
Met behulp van deze checklist kun je de oncologische 
zorgketen in jouw regio in kaart brengen. Al deze zorgver-
leners kunnen op een zeker moment een rol spelen in de 
behandeling en ondersteuning van mensen met kanker en 
de ondersteuning van hun naasten of nabestaanden. 
Voor verschillende van de genoemde zorgverleners geldt 
dat deze gespecialiseerd kunnen zijn in, of extra scholing 
hebben gevolgd voor de behandeling van (ex-)kankerpa-
tiënten. 

Kankerpatiënten 
en naasten

Checklist 
sociale kaart
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Patientjourney

elke 3/4 maanden detectiemoment

systematisch monitoren     
Zorgpad Psychosociale Zorg

 

Onderzoek de Rooij (2018) naar unmet needs
weinig of geen nazorgbehoeftes: 42%

cijfers onderzoek Henselmans (2013) distress bij/na borstkanker (5 meetmomenten tot 6 mnd) voornamelijk fysieke nazorgbehoeftes: 16%
15% chronische distress voornamelijk psychosociale nazorgbehoeftes: 20%
15% uitgestelde distress persoonlijk nazorgplan geeft info over zowel fysieke als psychosociale nazorgbehoeftes: 23%
33% herstelde distress ziekte en behandelmogelijkheden obv hulpvraag/behoeften 
36% lage distress (veerkrachtig) de pijl geeft de verwachte insteek aan  -> conclusie: patientprofielen onderscheiden en maatwerk programma bieden

model vanuit deze ontwikkeling in Nederlandse zorg te bezien: maar in overleg met patient kan ook een andere ingang 
gekozen worden 

persoonlijk nazorgplan kan bijvoorbeeld ingevuld worden 
adhv model positieve gezondheid

* verschillende distresspatronen na een traumatische gebeurtenis (er zijn vergelijkbare figuren voor distress na kanker, de getallen zijn vergelijkbaar met eerstgenoemde cijfers in deze figuur

monodiscplinaire (gespec) eerstelijns zorg
(huisarts/POH-GGZ, BGGZ psycholoog, oncologie gespec. 

paramedici, geestelijk verzorger, coach, etc)

zelfzorg / zelfmanagement 
E-health, informatiesites (kanker.nl, Ptvereniging), online lotgenotencontact, individueel sporten, steun naasten etc

ondersteunende (begeleide) zorg 
Inloophuizen, e-health met coaching, specifieke begeleide activiteiten volgen 

multidisciplinaire
eerstelijns zorg

oncologisch netwerk, cancer care centers

Detecteren
psychosociale 

last/ 
behoeften 

detecteren: screening / 
casefinding *
gesprek bij voorkeur icm 
instrument:
- Lastmeter
- EORTC
- PORMS/PREMS
- Model positieve gezondheid
door verpleegkundige/poh-GGZ 

lage distress / last /
lage psychosociale behoeften

Hulp / onder-
steuning
gewenst?

Onderzoek en diagnose
ga ik dood of blijf ik in leven?
wat betekent dit voor mij en mijn
omgeving?

Behandelkeuze
wat is een juiste behandeling voor mij?
heb ik bedenktijd? wil ik second opinion?
is dit het juiste ziekenhuis?
Wat betekent de behandeling voor mijn 

Ondergaan van behandeling(en)
ik heb klachten, wat is normaal en wat 
niet? 
ik vind het zwaar, hoe houd ik dit vol?
voel ik me voldoende gesteund?

Leven met uitgezaaide kanker
wil ik (nog/weer) behandeld worden? 
Vraag ik een second opinion? is er een trial 
waar ik aan deel kan nemen?
wat betekent dit voor mij?
hoe kan / wil ik deze laatste fase invullen?

Herstel en opbouw (nazorg)
ik ben zo moe, wat kan ik doen?
de omgeving juicht maar ik kan nog niet meedoen
waar kan ik info, zorg en ondersteuning vinden?
ik ben bang dat de kanker terugkomt

Afronden behandeling + eerste 
controles
slaat de behandeling aan?
Is de kanker weg/terug?

Monitoring 
tot 5 jaar na 
afronding 

Mate van 
verstoring in

dagelijks 

hoge distress / last /
hoge psychosociale behoeften

ernstige verstoring 

ja

gemiddelde verstoring

Intake gespec. zorgverlener (psych. 
in ziekenhuis, GGZ psycholoog)
gesprek + aanvullende signalering
hulpvraag bepalen 

geen zorg gewenst

DSM V classificatie 

geen DSMV classificatie

gesprek zorgverlener  
ondersteunen eigen regie
adviseren zelfzorg(mogelijkheden) 
en/of hulpvraag bepalen en 

Type 
hulp-

nee

gesprek zorgverlener  
ondersteunen eigen regie
adviseren 
zelfzorg(mogelijkheden) 

geen zorg gewenst

zorg/hulpvraag

ondersteuning eigen regie

begeleid

niet begeleid

bege-
leiding?

psychosociale zorg

fysieke zorg

zowel fysiek als psycho-
sociale zorg

persoonlijk 
nazorgplan

gespecialiseerde
zorg

GGZ-psychologen , POCs,
Oncologische revalidatie
Ziekenhuiszorg 

persoonlijk 

persoonlijk 

Informele zorg kan 
(door patiënt zelf) al 
ingezet zijn (na de 
diagnose)

Patient journey 
 


