
kom je chillen?

informatie voor jongeren vanaf 12 jaar



Kanker in het gezin

Als je met kanker te maken krijgt, staat je 

wereld op z’n kop. Dat je verdrietig, be-

zorgd en bang bent, begrijpt iedereen. 

Maar ook emoties als boosheid en jaloe-

zie kunnen de kop opsteken. Sommige 

mensen schrikken zó van de diagnose dat 

ze even helemaal niets voelen. Ook dat is 

normaal en absoluut niet iets om je voor te 

schamen. 

In het Adamas Inloophuis werken vrijwilli-

gers die, vaak uit eigen ervaring, weten wat 

de impact van kanker is. Ze zijn er om naar 

je te luisteren, vragen te beantwoorden en 

je te helpen ontdekken wat je nodig hebt 

om lekker(der) in je vel te zitten. 

Om de week komen in het inloophuis jon-

geren tussen de 13 en 16 jaar bij elkaar tij-

dens de ChillClub. Ben je 17 jaar of ouder, 

dan ben je elke maand welkom op de 

Chill+. Het is belangrijk dat je, ondanks alle 

turbulentie, onbezorgd leuke dingen kunt 

blijven doen. Daarom worden regelmatig 

workshops en uitstapjes georganiseerd.

Voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar is er 

de KidsClub. Ook daarvan is een folder be-

schikbaar. 

Een goed gesprek voor Sasja

“Mijn vader is vorig jaar aan kanker overle-

den. Ik had moeite het te accepteren en was 

ontzettend verdrietig. Maar in plaats van dat 

te uiten, ging ik heel vaak ruzie maken. Met 

mijn twee broertjes, maar ook op school. 

Daardoor voelde ik me nóg rotter. Mijn 

moeder heeft me toen meegenomen naar 

Adamas. Ik was zó opgelucht toen ik hoorde 

dat anderen mijn verhaal herkenden. Door 

over mijn verdriet te praten, leerde ik het 

bewust toe te laten en weer los te laten. Ik 

ben steeds vaker weer de vrolijke Sasja die 

ik vroeger altijd was.” Sasja (15 jaar)

Contact met andere jongeren

Bij Adamas kom je in contact met jongeren 

die hetzelfde als jij meemaken of hebben 

meegemaakt. Als je daar behoefte aan 

hebt, kun je met hen praten om stoom af te 

blazen. Zij hebben vaak aan een half woord 

genoeg. Ben je niet zo praterig, dan kun je 

je gedachten en gevoelens uiten door bij-

voorbeeld te schilderen, muziek te maken 

of te tekenen. Natuurlijk mag je ook naar 

het inloophuis komen om even niet met de 

ziekte bezig te zijn en gewoon een avondje 

gezellig te chillen. 

Intensievere begeleiding

Wanneer je écht uit evenwicht dreigt te 

raken, kan intensievere begeleiding nodig 

zijn. Aan het inloophuis is een integratief 

jongerentherapeut verbonden, die gespe-

cialiseerd is in rouw- en verliesverwerking 

bij jongeren. De therapeut heeft geen oor-

deel over wat je voelt, denkt en doet, maar 

biedt je alle ruimte om te uiten wat er in je 

omgaat. Je hoeft niemand te ontzien; alles 

wat je vertelt, blijft tussen jou en de the-

rapeut. 

Gezinsbegeleiding

Ieder mens reageert anders op onzeker-

heid en verdriet. Dat kan tussen ouders 

en kinderen best weleens leiden tot span-

ningen. De therapeut kan het hele gezin 

begeleiden en jullie helpen om elkaars re-

actie beter te begrijpen en te accepteren. 

Een stevige (thuis)basis is in roerige tijden 

tenslotte heel belangrijk!

De leskoffer Kankerzooi!

Voor leeftijdsgenoten is het soms lastig te 

begrijpen wat er in je omgaat als iemand 

van wie je houdt kanker heeft of daar-

aan is overleden. Misschien worden er op 

school wel pijnlijke grappen over kanker 

gemaakt, of durf je niet te laten merken 

dat je niet lekker in je vel zit.

De vrijwilligers van Adamas bezoeken re-

gelmatig scholen om voorlichting over 

kanker te geven. Daarnaast kan je leer-

kracht bij Adamas de leskoffer Kankerzooi! 

aanvragen. Daarin zit voorlichtingsmateri-

aal waarmee het onderwerp kanker klas-

sikaal bespreekbaar kan worden gemaakt. 

Natuurlijk zijn je leerkracht(en) en klasge-

noten altijd welkom om zelf een kijkje in 

het inloophuis te nemen.
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Activiteitenagenda
Op de website vind je een actueel over-

zicht van alle activiteiten. De gedrukte 

activiteitenagenda is in het inloophuis 

verkrijgbaar en is vaak ook te vinden in 

het informatierek van de apotheek, huis-

arts en fysiotherapeut. 

Kennismaken en deelnemen
Als je wilt deelnemen aan een van de 

activiteiten van de ChillClub, of de Chill+ 

kan dat telefonisch of per e-mail. Je bent 

natuurlijk ook van harte welkom om van 

tevoren kennis te komen maken met Anita 

Notenboom, Coördinator Kinderen en 

Jeugd. 

Kosten en vergoeding
Activiteiten voor jongeren zijn altijd gratis. 

De kosten van begeleiding door de inte-

gratief kindertherapeut kunnen (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


