
door kanker
bewust leven

voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden



De impact van kanker

Als kanker op je pad komt, krijg je te maken 

met veel onzekerheid, angst, verdriet en 

vragen. Het dagelijks leven raakt ontregeld 

en er kunnen spanningen ontstaan omdat 

de mensen om je heen op een andere 

manier dan jij op de situatie reageren. 

Het Adamas Inloophuis ondersteunt je 

bij het omgaan met wat er allemaal op je 

afkomt. Je kunt er terecht als je zelf ziek 

bent (geweest) maar ook als iemand in je 

omgeving kanker heeft (gehad) of daaraan 

is overleden. 

In het inloophuis werken mensen die, vaak 

uit eigen ervaring, weten wat de impact van 

kanker is. Je bent welkom om je verhaal te 

delen met een gastvrouw/-heer of om in 

contact te komen met mensen die hetzelf-

de als jij meemaken. Je bent ook welkom 

om juist even niet met de ziekte bezig te 

zijn en je zinnen te verzetten tijdens een 

ontspannende, creatieve of sportieve ac-

tiviteit. Loop gerust binnen en vertel ons 

aan welke ondersteuning je behoefte hebt 

of hoe we je kunnen helpen die behoefte 

te ontdekken. Een afspraak maken is niet 

nodig, een verwijsbrief evenmin. 

Een kop koffie voor Hendrik

“Als mijn vrouw voor controle naar het zie-

kenhuis moet, rijden we na afloop vaak even 

langs het inloophuis voor een kop koffie. We 

treffen daar mensen die precies weten wat 

wij doormaken. Die begrijpen dat je de ene 

keer wél, en de andere keer géén zin hebt 

om informatie over de uitslagen te delen. Die 

weten hoe lastig het is om zorg, werk en je 

sociale leven te combineren. 

Ik heb enorm veel steun aan het contact met 

lotgenoten. En ik vind het een verademing 

dat er ook expliciet aan míj als partner wordt 

gevraagd hoe het gaat.” (Hendrik, 65 jaar)

In het inloophuis wordt gewerkt vanuit de 

visie ‘Door kanker bewust leven’. Niet de 

ziekte, maar de mens staat centraal. Je 

wordt ondersteund om je eigen kracht te 

(her)vinden, het leven te blijven beleven en 

de verbondenheid met de mensen om je 

heen te blijven ervaren. Deze ondersteu-

ning wordt in de vorm van verschillende 

activiteiten aangeboden.

Bewegen, ontspannen en verwennen

Het is belangrijk dat je, zowel tijdens als na 

de medische behandeling, blijft bewegen.  

Bij Adamas kun je onder meer yoga beoe-

fenen en wandelen met een wandelcoach. 

Ook kun je je lijf laten verwennen met een 

ontspannende massage of een gezonde 

maaltijd. Eens per maand krijg je tijdens de 

Beauty Inn tips en adiezen rondom uiter-

lijke verzorging bij kanker.

Creatieve activiteiten

Creatieve expressie maakt woorden over-

bodig. Tijdens workshops, waaronder het 

Open Atelier, kun je kennismaken met ver-

schillende expressievormen, technieken 

en materialen. Je hoeft geen ervaring of 

artistieke aanleg te hebben. Het gaat om 

het plezier dat je eraan beleeft. 

Lotgenotencontact

Lotgenoten hebben meestal aan een half 

woord genoeg. In het inloophuis komen 

regelmatig groepen voor (jonge) vrou-

wen, mannen, naasten, nabestaanden en 

kinderen bij elkaar. Je kunt desgewenst in 

contact gebracht worden met leeftijdge-

noten, mensen die zich herkennen in jouw 

specifieke ziektebeeld of problematiek of 

mensen met dezelfde achtergrond en in-

teresses. 

Therapeutische begeleiding

Heb je behoefte aan intensievere of spe-

cifieke begeleiding, dan kun je terecht bij 

een van de therapeuten die aan Adamas 

zijn verbonden. Zij hebben zich binnen 

verschillende disciplines gespecialiseerd 

in de begeleiding van mensen met kanker 

en hun naasten. Je kunt ook worden door-

verwezen naar zorgverleners buiten het 

inloophuis. 

Informatie en inloopspreekuren

De Adamas-infotheek staat vol boeken, 

dvd’s en folders over kanker en aanverwante 

onderwerpen. Deze kun je ook lenen. Daar-

naast verzorgt Adamas voorlichtingsbijeen-

komsten, samen met het Spaarne Gasthuis 

of andere zorginstanties. Een aantal patiën-

tenverenigingen houdt regelmatig inloop-

spreekuur in het inloophuis. 

AdamasKids

Kinderen en jongeren reageren vaak an-

ders op ziekte en (dreigend) verlies dan 

volwassenen verwachten. Het jeugdteam 

van Adamas begeleidt kinderen van 4 tot 12 

jaar en jongeren van 13 tot 18 jaar. Zij komen 

elke twee weken bij elkaar in de KidsClub 

en de ChillClub. Om elkaar te ontmoeten, 

een workshop te volgen of gewoon gezel-

lig samen te chillen. 

Onvoorwaardelijk welkom!



Activiteitenagenda
Op de website vind je een actueel over-

zicht van alle activiteiten. De gedrukte 

activiteitenagenda is in het inloophuis 

verkrijgbaar. 

Adamas in het Spaarne Gasthuis
De gastvrouwen en -heren van Adamas 

ondersteunen ook patiënten en hun naas-

ten in het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp. 

Je vindt ze bij de wachtkamer van het 

oncologiecentrum, de wachtkamer van 

de bestralingsruimte van het AVL, op de 

dagbehandeling oncologie en in spreek-

kamer 33. Je kunt daar zonder afspraak en 

zonder verwijsbrief binnenlopen. 

Kosten en vergoeding
Een bezoek aan het Adamas Inloophuis is 

gratis. Voor deelname aan een activiteit kan 

een kleine tegemoetkoming in de kosten 

worden gevraagd. De activiteiten voor kin-

deren en jongeren zijn altijd gratis. 

Therapeutische begeleiding kan (deels) in 

aanmerking komen voor vergoeding vanuit 

de (aanvullende) zorgverzekering. 

Het Adamas Inloophuis is aangesloten bij 

IPSO, de brancheorganisatie voor inloop-

huizen en psycho-oncologische centra. 

Adamas Inloophuis

Eugenie Prévinaireweg 61

2151 BB Nieuw-Vennep

0252-680233

mail@adamas-inloophuis.nl 

www.adamas-inloophuis.nl

Openingstijden

Adamas Inloophuis Nieuw-Vennep
maandag 09.30-16.30

dinsdag 09.30-16.30 en 19.00-21.30

woensdag 09.30-16.30

donderdag 09.30-16.30

Adamas in het Spaarne Gasthuis
maandag 10.00-16.00

dinsdag 10.00-16.00

woensdag 10.00-16.00

donderdag 10.00-16.00

tekst en vormgeving ../stijlerij


