voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden

psychosociale zorg
bij kanker

1 op de 3 mensen met
kanker heeft behoefte aan
psychosociale zorg

Psychosociale zorg is
even vanzelfsprekend als
medische zorg

Het Adamas Inloophuis biedt
behoeftegerichte zorg en ondersteuning
aan mensen met kanker en hun naasten

Informele en formele
psychosociale zorg
onder één dak

Het inloophuis in de
regionale oncologische
zorgketen

Bijna 650.000 Nederlanders leven met

Dat de niet-medische aspecten van kanker

In het Adamas Inloophuis wordt gewerkt vanuit de visie ‘door kanker bewust leven’. Niet de

Adamas biedt laagdrempelige én hoog-

Sinds de oprichting in 2007 heeft Adamas

(de gevolgen van) kanker. De ziekte en de

grote impact hebben, spreekt voor zich.

ziekte maar de mens staat centraal. Wat iemand nodig heeft om zich weer (veer)krachtig te

waardige psychosociale zorg bij kanker.

een sterke positie in de regionale onco-

behandeling daarvan veroorzaken licha-

Toch is de drempel om hulp te zoeken

voelen, verschilt per persoon. De gastvrouwen en gastheren van Adamas onderzoeken samen

melijke klachten maar kunnen ook diep in-

hoog en is er niet altijd voldoende aan-

met de gast aan welke vorm van ondersteuning behoefte is.

grijpen op andere levensgebieden:

dacht voor psychosociale problematiek.

Getrainde vrijwilligers

nauw samengewerkt met ziekenhuizen,

De 60 gastvrouwen en gastheren weten,

het netwerk palliatieve zorg, huisartsen,

Inloop

Activiteiten

vaak uit eigen ervaring, wat de impact van

praktijkondersteuners POH-GGZ en diver-

▪▪ Beweging en ontspanning (yoga, zwem-

kanker is. Zij hebben een intensieve trai-

se andere (para)medische zorgverleners

ning afgerond, volgen regelmatig bijscho-

in de regio.

Psychisch

Hoge drempel

Zonder afspraak, zonder verwijsbrief en

▪▪ Emoties als angst voor de dood, boos-

Praten over kanker kan lastig zijn en praten

zonder kosten binnenlopen voor een kop

over psychosociale problemen misschien

koffie, een luisterend oor of informatie.

heid, machteloosheid en verdriet

logische zorgketen verworven. Er wordt

▪▪ Moeite met verwerking en acceptatie

nog wel meer. Zeker als ook schuld- en

▪▪ Angst voor terugkeer van de ziekte

schaamtegevoelens een rol spelen, bij-

Lotgenotencontact

men, wandelen, koken, massage)
▪▪ Creatieve en verdiepende workshops
(schrijven, beeldend werk, mindfulness)

lingstrajecten en werken volgens interne
kwaliteitsrichtlijnen.

Adamas in het Spaarne Gasthuis
De gastvrouwen en gastheren van Adamas

voorbeeld omdat de patiënt heeft gerookt.

▪▪ KidsClub (kinderen van 4-12 jaar)

Verwijzing

Begeleiding van kinderen en jongeren

zijn van maandag t/m donderdag aanwe-

Sociaal

Voor naasten is de drempel vaak nóg

▪▪ ChillClub (jongeren van 12-18 jaar)

Wanneer gespecialiseerde of intensieve

Het jeugdteam van Adamas bestaat uit

zig in het Oncologiecentrum, op de dagbe-

▪▪ Spanningen binnen relatie en/of gezin

hoger. Zij willen sterk zijn voor hun zieke

▪▪ Jongvolwassenen

begeleiding wenselijk is, wordt de gast

speciaal getrainde vrijwilligers. Zij kunnen

handeling en bij de bestralingsruimte van

▪▪ Behoud van en terugkeer naar werk

dierbare en schuiven daarbij hun eigen

▪▪ Naastengroep

doorverwezen naar therapeutische bege-

indien nodig doorverwijzen naar een inte-

het AVL in het Spaarne Gasthuis in Hoofd-

▪▪ Veranderende rollen en verhoudingen

zorgen opzij.

▪▪ Nabestaandengroep

leiding binnen of buiten het inloophuis of

gratief kinder- en jongerentherapeut.

dorp. Een afspraak maken is niet nodig.

▪▪ Mannengroep

naar (zorg)instanties in de regio.

▪▪ Veranderde seksualiteit en intimiteit
Behoefte aan verwijzing
Levensbeschouwelijk

25% van de patiënten en 10% van de naas-

Vragen rondom zingeving en acceptatie,

ten geeft aan dat met de behandelaar is

zoals ‘Waarom overkomt mij dit?’ of ‘Wat

gesproken over psychosociale zorg. De

wil ik nog uit het leven halen?’

behoefte aan zo’n gesprek komt echter
veel vaker voor. De Lastmeter van het IKNL

▪▪ Vrouwengroep

Therapeutische zorg

13.500 contactmomenten

Een aantal therapeuten houdt spreekuur

Jaarlijks stapt gemiddeld 7.000 keer iemand

Informatie

in het inloophuis en draagt zorg voor de

over de drempel van het inloophuis. Daar-

▪▪ Spreekuren van patiëntenverenigingen

begeleiding van activiteiten. Het aanbod

naast vinden nog eens 6.500 contactmo-

▪▪ Voorlichtingsbijeenkomsten

omvat onder meer:

menten plaats in het Spaarne Gasthuis.

▪▪ Bibliotheek met informatie over kanker

▪▪ psychosomatische fysiotherapie

Psychosociale gevolgen kunnen zich in alle

biedt zorgverleners een leidraad om psy-

▪▪ oedeemtherapie

fasen van het ziekte-, herstel en accepta-

chosociale problemen te detecteren en

▪▪ kinder- en jongerentherapie

tieproces manifesteren.

bespreekbaar te maken.

▪▪ EMDR
▪▪ Gestalttherapie

Verzorgingsgebied Adamas Inloophuis
Haarlemmermeer (57%)
Bollenstreek: Hillegom, Lisse, Teylingen (20%)
Overige gemeenten

Zorgen van mensen met kanker
Gevolgen/bijwerkingen behandeling
Relatie, seksualiteit en intimiteit
Vermoeidheid

De afgelopen jaren is een toename naar de wijde regio zichtbaar.
Dit is onder meer te danken aan een grotere naamsbekendheid.

Emotionele kwesties

33%
38%
39%
64%

Gasten waarderen het inloophuis met een 9,1

Een warme plek voor Angela
“De diagnose kanker zette ons leven op z’n
kop. Ondanks dat ik veel over Adamas had
gehoord, duurde het even voor ik de eerste
stap over de drempel zette. Inmiddels weet
ik wat een warme plek het is. Het voelt goed
om bij mensen te zijn die je begrijpen.
Onze jongste dochter komt er ook regelmatig.
Al doen ze nog zo hun best, vriendinnen en
klasgenoten kunnen zich niet écht voorstellen wat het betekent als je moeder niet meer
beter wordt. Op de ChillClub treft ze jongeren
die hetzelfde meemaken. Daar voelt ze zich
vrij om te huilen én om te lachen.”
(Angela, 44 jaar)

Een kop koffie voor Hendrik
“Na afloop van een belangrijke afspraak in
het ziekenhuis rijden mijn vrouw en ik 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)

Onvoorwaardelijk welkom

Meer informatie

De deur van het inloophuis staat open voor

Adamas geeft regelmatig voorlichting

iedereen die, op welke manier dan ook,

over psychosociale zorg aan oncologie-

met kanker is geconfronteerd. Men kan er

verpleegkundigen, (huis)artsen en andere

in alle fasen van het ziekte-, herstel- en ac-

zorgverleners. Op verzoek kunnen ook le-

ceptatieproces terecht. De gasten worden

zingen worden verzorgd en rondleidingen

naar behoefte ondersteund om, ondanks

door het inloophuis worden gegeven.

de beperkingen die de situatie hun oplegt,
hun eigen kracht te (her)vinden, het leven

Op de website vindt u onder meer de ac-

te beleven en de verbondenheid met de

tiviteitenagenda, de beleidsvisie, jaarver-

mensen om hen heen te blijven ervaren.

slagen en links naar wetenschappelijke

Mensen die niet in staat zijn om op eigen

artikelen.

gelegenheid naar het inloophuis te komen,
kunnen door een vrijwilliger worden gehaald en gebracht.

Kosten en vergoeding
Een bezoek aan Adamas is gratis. Voor
deelname aan een activiteit kan een kleine
tegemoetkoming in de kosten worden
gevraagd. Activiteiten voor kinderen en
jongeren zijn altijd gratis. Therapeutische

Het Adamas Inloophuis is aangesloten

begeleiding kan (deels) in aanmerking

bij brancheorganisatie IPSO. Binnen IPSO

komen voor vergoeding uit de (aanvullen-

werken inloophuizen en psycho-oncolo-

de) verzekering.

gische centra samen aan een kwalitatief

De activiteiten worden bekostigd uit dona-

hoogwaardige, laagdrempelige psychoso-

ties en giften van fondsen en van particu-

ciale zorg voor mensen met kanker en hun

lieren en bedrijven uit de regio.

naasten.

Adamas Inloophuis
Eugenie Prévinaireweg 61
2151 BB Nieuw-Vennep
0252-680233
mail@adamas-inloophuis.nl
www.adamas-inloophuis.nl

tekst en vormgeving ../stijlerij

