voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden
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1. Inleiding

‘Er is een leven vóór kanker en een leven na kanker’, zeggen veel mensen die het Adamas
Inloophuis bezoeken. Het leven na kanker is een leven dat veel vragen, emoties, onzekerheden, relatieproblemen, vermoeidheid en lichamelijke uitdagingen met zich mee kan brengen.
Maar ook een lang re-integratietraject, of de wetenschap dat je uitbehandeld bent en nog
maar een paar maanden te leven hebt. Hoe ga je hiermee om? En wat doet dit met je gezin, je
vrienden, je werkgever, je collega’s?
Het Adamas Inloophuis is een vaste schakel in de regionale oncologische zorgketen. Het
inloophuis in Nieuw-Vennep wordt ongeveer 7.000 keer per jaar bezocht en de Adamas-vrijwilligers hebben jaarlijks 7.500 contactmomenten in het oncologiecentrum van het Spaarne
Gasthuis. Mensen die met kanker geconfronteerd zijn, weten Adamas te vinden. Als patiënt,
naaste of nabestaande.
Formele en informele zorg zijn complementair aan elkaar. Niet alleen voor de patiënt, maar
ook voor naasten. Adamas heeft een strategisch samenwerkingsverband met het Spaarne
Gasthuis en het Antoni van Leeuwenhoek. Steeds meer formele zorgverleners kennen
Adamas en verwijzen door. Adamas mag trots zijn op deze verworven positie en zal deze
verder uitbouwen en scherp blijven op de toegevoegde waarde in een continu veranderende
maatschappij.
Met ruim honderd vrijwilligers leveren we een bijdrage aan het welbevinden van mensen die
door een moeilijke tijd in hun leven gaan. Onze gasten zijn onvoorwaardelijk welkom in ons
prachtige huis en we zetten ons dagelijks met alle liefde voor hen in.
Om de deuren open te kunnen houden, is het van het grootste belang dat we maatschappelijk ondernemen. Het is essentieel om niet afhankelijk zijn van enkele partijen maar om voor
een grote diversiteit aan inkomstenbronnen te zorgen.
In 2018 hebben we weer kunnen rekenen op ongelooflijk veel steun en inzet van vele mooie
mensen. Zonder hen is het succes van Adamas niet mogelijk. Onze hartelijke dank gaat uit
naar alle vrijwilligers, gemeenten, belanghebbenden, financiers, (sociale) ambassadeurs en
vrienden van Adamas!

Met vriendelijke groet,
Het team van coördinatoren
Marcia de Groot
Aletta van Vliet
Connie Cornelisse
Elvira Pronk (tot 1 februari 2019)
Annelies Osinga

Nieuw-Vennep, maart 2019
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2. Over het Adamas Inloophuis

Adamas is een laagdrempelige professionele vrijwilligersorganisatie met een duurzaam
financieel, sociaal en maatschappelijk beleid.
Met een duidelijke missie: Door kanker bewust leven.
De daarmee verbonden visie is om volwassenen en kinderen die met kanker geconfronteerd zijn psychosociale ondersteuning en begeleiding te bieden. Adamas biedt iedere gast
behoeftegerichte ondersteuning waardoor deze zijn of haar kracht (weer) leert inzetten. Zo
maken we een essentieel en concreet verschil in het leven van kankerpatiënten, hun naasten en hun nabestaanden, ongeacht de fase van het ziekte-, genezings- of acceptatieproces
waarin zij zich bevinden.

Voor wie?
Het Adamas Inloophuis is er voor volwassenen en kinderen die kanker hebben (gehad), maar
heel nadrukkelijk ook voor hun naasten en nabestaanden. En naasten is een breed begrip.
Van familieleden tot de juf op school, vrienden, buren, werkgevers en zorgverleners. Iedereen die, op welke manier dan ook, is geconfronteerd met kanker, is bij ons van harte welkom.
En iemand die de diagnose net gehoord heeft is net zo welkom als iemand die midden in de
behandeling zit of iemand die twintig jaar geleden kanker heeft gehad.
Onze gasten komen voornamelijk uit de regio’s Haarlemmermeer, Duin- en Bollenstreek,
Kaag en Braassem, Kennemerland en Amstelland. Ook voor mensen daarbuiten staan de
deuren van het inloophuis vanzelfsprekend open.

De waarden van Adamas
Onze missie en visie staan sinds de oprichting vast. De waarden die daarbij horen dragen wij,
bewust en onbewust, uit naar onze gasten en naar elkaar als vrijwilligers en coördinatoren. De
unieke waarde van Adamas is ‘bewust zijn’. Hier hangen unieke kernwaarden onder waar de
coördinatoren en vrijwilligers op de werkvloer actief mee bezig zijn.
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3. Gasten

In 2018 vonden 6.793 bezoeken plaats aan het Adamas Inloophuis en waren er 7.706 contactmomenten in het Spaarne Gasthuis en het Antoni van Leeuwenhoek.

Aantal bezoeken Adamas Inloophuis en Adamas in het Spaarne Gasthuis
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Bovenstaande grafiek laat zien dat het aantal bezoeken aan het inloophuis redelijk constant
is gebleven. Het aantal nieuwe gasten en gasten die uitstromen is ongeveer gelijk gebleven.
We kiezen bewust voor kleinere groepen per workshop.
Het aantal contactmomenten in het Spaarne Gasthuis en het Antoni van Leeuwenhoek is, net
als voorgaande jaren, toegenomen. In hoofdstuk 7 gaan we hier verder op in.
Gemiddeld ontvangt het Adamas Inloophuis 31 bezoeken per dag. Dat is met 219 dagen openstelling gelijk gebleven aan het gemiddelde van 2017. In 2018 schreven 205 nieuwe gasten
zich in.
Aantal nieuwe inschrijvingen Adamas Inloophuis
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2017

2018

Het verzorgingsgebied van Adamas
Inloophuis Nieuw-Vennep
Haarlemmermeer (56%)
Hillegom, Lisse en Teylingen (22%)
Noord-Holland (Bennebroek, Heemstede, Haarlem) (11%)
Kaag en Braassem (3%)
Aalsmeer (2%)
Spaarne Gasthuis
Haarlemmermeer (28%)
Hillegom (7%)
Lisse (6%)
Overig (59%)
We zien een verschuiving van het aantal bezoekers vanuit de gemeente Haarlemmermeer
naar HLTsamen, Kaag en Braassem en met name naar gemeenten in Noord-Holland.

Samenstelling van het gastenbestand
vrouw (71%)
man (21%)
meisje (4%)
jongen (3%)
In 2018 zien we opnieuw meer vrouwen (71%) dan mannen (21%).
0-9 jaar (1%)
10-19 jaar (4%)
20-29 jaar (6%)
30-39 (3%)
40-49 (11%)
50-59 (21%)
60-69 (26%)
70-79 (21%)
80-89 (7%)
De meeste gasten zijn ouder dan 50 jaar.
Meer informatie over de instroom is opgenomen in bijlage 1.
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Monitoring van gasten
Twee weken nadat een gast voor het eerst is binnengekomen en zich heeft ingeschreven,
wordt deze nagebeld. Dit gebeurt door dezelfde vrijwilliger als degene met wie de gast het
eerste gesprek heeft gevoerd. Dit nabellen wordt bijzonder gewaardeerd en leidt ertoe dat
de drempel weer iets verder wordt verlaagd. Vaak wordt in het telefoongesprek een afspraak
voor een activiteit of een massage gemaakt. Na drie, zes en negen maanden wordt de gast
opnieuw gebeld om te bespreken hoe het ermee gaat. Daarna vindt er jaarlijks een evaluatie
plaats op basis van de positieve gezondheidsmethode, waarover meer in hoofdstuk 4.
Een man met kanker die niet lang meer te leven had, was door zijn vrouw meegenomen naar
het inloophuis. Tijdens het gesprek gaf hij aan niet zielig gevonden te willen worden en ook geen
behoefte te hebben aan lotgenotencontact..Hij wilde eigenlijk helemaal niet over zijn ziekte
praten. Zijn vrouw, die daar juist wél behoefte aan had, vond dat erg moeilijk. Zij schreef zich die
dag in voor een massage en een activiteit. De man wist eigenlijk niet goed wat hij wilde. Twee
weken later belde de vrijwilliger die het eerste gesprek had gevoerd de man terug om te vragen
hoe het met hem ging. Het ging eigenlijk wel wat beter. Het gesprek bij Adamas had hem doen
beseffen dat hij zijn vrouw pijn deed door niet met haar over zijn ziekte en zijn naderende einde
te praten. Naar aanleiding van dit telefoongesprek schreef de vrijwilliger hen beiden in voor de
informatiebijeenkomst ‘Wanneer genezing niet meer mogelijk is’ en voor een gesprek met de palliatieve arts die in het inloophuis langskomt.

Adamas op locatie
In 2018 zijn we gestart met open koffieochtenden op twee externe locaties. Om de fysieke
afstand te verkleinen én om de psychologische drempel te verlagen. Door zogenoemde koffietafelmomenten aan te bieden op een locatie die vertrouwd is of laagdrempeliger dan het
inloophuis, kan een nieuwe doelgroep worden aangesproken. Deze koffietafelmomenten
worden begeleid door gastvrouwen van Adamas. De externe locaties zijn:
1.

OncoCare Centrum in Lisse. Elke tweede vrijdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur
kunnen de cliënten van de oncologiefysiotherapeuten aanschuiven.

2.

Kampeerboerderij Straat-Hof in Leimuiden. De A4 kan een fysieke drempel zijn voor de
bewoners van Kaag en Braassem. Daarom wordt in De Polder-Hof van de kampeerboerderij elke tweede dinsdag van de maand een koffietafelmoment georganiseerd.

Externe contactmomenten
Naast de bezoeken in het huis hebben we ook veel externe contactmomenten. We geven
veel presentaties en zijn aanwezig bij netwerkbijeenkomsten, meetings en (sponsor)evenementen. In 2018 waren er 9.237 externe contactmomenten. De grote toename ten opzicht van
2017 (3.101 contactmomenten) is vooral te danken aan onze actieve aanwezigheid tijdens de
avondvierdaagse van Nieuw-Vennep en Ride for the Roses in Haarlemmermeer.
Deze externe contactmomenten zijn niet alleen belangrijk voor financiële ondersteuning,
maar ook voor naamsbekendheid en merkinhoud. Vaak zien we bijvoorbeeld een ondernemer met wie we contact hebben gehad naar Adamas komen met een familielid dat met
kanker is geconfronteerd.

—5—

4. Aanbod

Adamas biedt psychosociale begeleiding, ondersteuning en informatie. Uitgangspunt van
ons aanbod is dat wat iemand nodig heeft om weer in zijn of haar kracht te komen, voor ieder
mens anders is. Ook is ieder mens zich op een andere manier en op een ander niveau bewust
van waar hij of zij zich bevindt in het proces van acceptatie of zingeving rondom kanker.
Daarom kiezen we voor een persoonlijke, behoeftegerichte aanpak. Samen kijken we wat een
gast nodig heeft. We streven naar een veelzijdig aanbod waarin we ook nieuwe activiteiten
ontwikkelen op basis van de behoeften van onze gasten. Wij blijven kritisch op ons aanbod,
maar vooral ook op de manier waarop we dat vormgeven. Met een groeiend aantal mensen
dat te maken heeft met kanker, de groei vanuit het samenwerkingsproject met het Spaarne
Gasthuis en het Antoni van Leeuwenhoek en een visie waarbij we willen dat onze gasten zich
onvoorwaardelijk welkom voelen, moet er voor iedereen ruimte zijn om in te stromen. Iedereen kan overal op inschrijven en overal aan deelnemen als er plaats is.

Activiteiten
Onze activiteiten zijn in negen pijlers ingedeeld (zie onderstaande grafiek). Aan de had van
deze indeling kunnen we goed beoordelen of het aanbod evenwichtig is en aansluit bij de
behoeften van onze gasten. In een aantal activiteiten is meer verdieping aangebracht. Deze
verdieping is niet specifiek per pijler terug te vinden, maar valt onder de verschillende pijlers.
Bij de verdieping hopen we nog meer de bewustwording van de gasten te verhogen.
Het percentage inloop blijft hoog is en zelfs gegroeid in 2018. Dat betekent dat gasten zich
thuis voelen en een goed luisterend oor vinden bij onze vrijwilligers. De pijler ‘bewegen en
ontspannen’ is toegenomen doordat meer mensen zijn gaan zwemmen en wij op de dinsdagavond een yogaklas zijn gaan aanbieden. De pijler ‘creatief’ is onder meer afgenomen doordat
we met het open atelier op de maandagochtend en donderdagmiddag wegens te weinig
aanmeldingen zijn gestopt.
2017
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2018

Positieve gezondheid
Sinds 2018 werken we in het inloophuis met de methode van positieve gezondheid. In het
concept ‘positieve gezondheid’ staat een betekenisvol leven centraal. Gezondheid wordt niet
meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om
met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen
regie te voeren. Hierdoor krijgt de gast, maar ook Adamas, meer inzicht in de situatie en kan
er beter geschakeld worden.
Gasten die langer dan een jaar bij Adamas komen, worden door onze gastvrouwen en -heren
gebeld en uitgenodigd om thuis de online vragenlijst ‘Mijn positieve gezondheid’ in te vullen.
Uiteraard kunnen ook nieuwere gasten met deze methode gaan werken.
Positieve gezondheid is gebaseerd op zes domeinen. Na het invullen van alle vragen zien de
gasten hoe zij er op deze domeinen voor staan. De resultaten worden vervolgens met een
speciaal getrainde vrijwilliger besproken. De gast krijgt inzicht hoe hij/zij op dit moment in het
leven staat en waar eventueel extra aandacht aan gegeven kan worden. Dit hoeft niet specifiek te zijn op de domeinen die laag scoren.
Op de flyers van het activiteitenaanbod komen de domeinen terug in de vorm van ikoontjes,
zodat gasten meer inzicht krijgen in welke activiteiten aansluiten op hun specifieke wensen.
Door de combinatie van de negen pijlers en de zes domeinen kunnen we gasten nog meer
behoeftegericht activiteiten aanbieden.
Meer informatie over positieve gezondheid is te vinden op https://mijnpositievegezondheid.nl.

Naar aanleiding van de test over positieve gezondheid heeft een vrouwelijke gast, wiens echtgenoot kanker heeft, een gesprek met een vrijwilliger. Bij deze mevrouw is sprake van aanzienlijk
overgewicht. Uit de testresultaten blijkt dat ze heel laag scoort op het domein ‘fysieke gezondheid’. In het gesprek vertelt ze dat ze vroeger altijd zo blij werd van fietsen. De week erop heeft
ze een elektrische fiets gekocht. Drie maanden later heeft ze de test weer gedaan en bespreken
we de resultaten. Er komt een heel andere uitslag uit, terwijl ze nog steeds overgewicht heeft en
haar man helaas nog steeds kanker heeft. Aan die situatie is niets veranderd en toch gaat het
beter met haar. Haar fysieke gezondheid, maar ook haar mentaal welbevinden en haar dagelijks
functioneren zijn gestegen. Dat is wat positieve gezondheid voor je kan betekenen.
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Bestaande activiteiten in 2018
Diverse activiteiten hebben hun waarde inmiddels meer dan bewezen, zowel voor gasten
die kanker hebben (gehad) als voor hun naasten en nabestaanden. Vaste activiteiten zijn
onder meer zwemmen, yoga, het open atelier, het Heart Pillow Project, wandelcoaching in de
duinen, massages, creatief schrijven, de Beauty Inn, de fotoshoot ‘Wow, ben ik dat?’, Adamas
Kookt en het breien van borstprotheses. Maar ook de jaarlijkse kerst sing-a-long is een druk
bezochte activiteit.
De maandelijkse dagworkshops met wisselende thema’s binnen de pijlers ‘creatief’, ‘ontspanning’ en ‘verdieping’ worden ervaren als een kleine verwendag. Tussen de middag is er een
uitgebreide lunch en er is voldoende gelegenheid voor mooie gesprekken.
Gasten hebben veel behoefte aan lotgenotengroepen. Wij bieden een grote diversiteit van
groepen aan, onder meer voor mannen, jonge vrouwen, naasten en nabestaanden. Maar ook
verdiepende series als de rouwondersteuningsgroep ‘Afscheid… en dan?’
In samenwerking met patiëntenverenigingen (prostaatkanker, borstkanker, stoma) houden we
meerdere keren per jaar lezingen en inloopspreekuren.

Enkele activiteiten uitgelicht
Bewegen? Gewoon doen!
In goede conditie blijven is essentieel. Daarom bieden we sinds 2018 twee maal per maand
een mix van conditionele en krachtoefeningen in de buitenlucht. Iedereen kan op zijn of haar
eigen niveau meedoen.
Weten en eten & De Voedingdiëtist
Gezonde voeding is even belangrijk als een goede conditie. Wij hebben workshops, lezingen
en inloopspreekuren geïntroduceerd om gasten handvatten te geven om gezonde voeding in
hun dagelijks eetgedrag toe te passen.
Lezingen / informatiebijeenkomsten
Dit jaar hebben we een aantal informatiebijeenkomsten georganiseerd rondom praktische
zaken als:
•

Digitale nazorg

•

Het opstellen van een levenstestament

•

Hoe regel ik mijn uitvaart?

•

Hoe zorg ik dat ik mijn gezin financieel gezond achterlaat?

•

Re-integratie tijdens of na kanker

Met deze lezingen ondersteunen wij een andere doelgroep dan de mensen die naar Adamas
komen voor een luisterend oor of een activiteit.
Informatiebijeenkomsten over specifieke ziektebeelden of aan kanker gerelateerde thema’s
organiseren we met verschillende samenwerkingspartners, meestal met het Spaarne Gasthuis. De lezingen vinden plaats in het inloophuis en worden gegeven door bijvoorbeeld een
medisch specialist en/of een oncologieverpleegkundige van het Spaarne Gasthuis. Tijdens
de bijeenkomsten kunnen gasten vragen stellen en verhalen delen met lotgenoten. Op deze
manier maken ze ook laagdrempelig kennis met het inloophuis.
In 2018 kwamen de volgende thema’s aan de orde:
•

Hormonale therapie bij borstkanker

•

Vermoeidheid en late gevolgen van kanker

•

Neuropathie bij de behandeling van kanker
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De Adamas-vrijwilligers in het Spaarne Gasthuis ontmoeten veel patiënten en naasten uit de
regio Kennemerland. Daarom is Inloophuis Kennemerland uit Santpoort-Noord bij de organisatie van de informatiebijeenkomsten betrokken. Deze worden in beide inloophuizen aangeboden en de vrijwilligers in het Spaarne Gasthuis verwijzen mensen naar beide inloophuizen.

Evenementen
We zijn het jaar gestart met de drukbezochte expositie Be Proud in Pier-K, het centrum voor
kunst en cultuur in de gemeente Haarlemmermeer. Ongeveer 80 ‘levenskunstwerken’ van de
hand van deelnemers aan het open atelier werden geëxposeerd en verkocht. De expositie
werd geopend door dhr. Onno Hoes, interim-burgermeester van de gemeente Haarlemmermeer. Tijdens de veiling op het Be Brilliant Event van 14 februari 2018 werden enkele kunstwerken voor een mooie bedrag gekocht.
In november hebben we in samenwerking met het Spaarne Gasthuis de familiemusical De
Dromenstelers georganiseerd in theater De Meerse in Hoofddorp. Een mooie musical over
hoe je kanker bespreekbaar maakt met kinderen.

Verwendagen
Varen met een oude koftjalk Schuttevaer op het IJsselmeer
In september hebben we samen met Stiching Vaarkracht twee vaartochten georganiseerd.
Een voor gasten van het inloophuis en patiënten uit het Spaarne Gasthuis en een voor gasten
van Adamas met hun naasten en nabestaanden. Aan boord was er een heerlijke lunch en men
kon zelfs de zeilen hijsen en aan het roer staan.
Verwendagen samen met Hospice Bardo en het Spaarne Gasthuis
In 2018 zijn twee verwendagen georganiseerd in samenwerking met Hospice Bardo. Een
dag speciaal voor palliatieve gasten (bij Adamas) en de dag speciaal voor nabestaanden (bij
Bardo). Daarnaast organiseerden wij met het Spaarne Gasthuis een verwendag voor vrouwen
met borstkanker met diverse activiteiten, massages en een uitgebreide lunch. Naast de verwenmomenten wordt ook het lotgenotencontact door de deelnemers gewaardeerd.

Therapeuten
Wanneer een gast meer nodig heeft dan een luisterend oor en/of deelname aan een van de
activiteiten, wordt in overleg onderzocht of professionele zorg nodig en gewenst is. Adamas
werkt samen met een aantal therapeuten die over specialistische (psycho-)oncologische
kennis beschikken en snel te bereiken zijn. De therapeuten die in 2018 aan het inloophuis
verbonden waren zijn gespecialiseerd in de volgende disciplines:
•

Psychotherapie

•

Psychosomatische oncologiefysiotherapie

•

Gestalttherapie

•

Lichaamsgerichte traumatherapie

•

Relatietherapie

•

Kinder-/jeugdtherapie

•

Hypnotherapie

Gepensioneerd oncoloog Kees Veenhof ondersteunt gasten met een-op-een-gesprek bij
hen thuis. Hij biedt ze inzicht in het medische proces en beantwoordt waar mogelijk vragen.

Geestelijke verzorging
Er zijn een geestelijk raadsvrouw en een geestelijk verzorger aan Adamas verbonden.
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“Oegstgeest, 22 september 2018
Deze zomer - 15 jaar na de eerste diagnose - hoorde ik dat ik ben uitbehandeld en dat ik me
moest voorbereiden op het naderende levenseinde. Ik vroeg me af hoe die laatste fase eruit zou
gaan zien en vooral ook hoe ik het zelf zou willen. Ik realiseerde me dat ik een grote groep dierbare vriendinnen heb, die altijd voor me klaarstaan. Ik zie ze als mijn ‘engeltjes op aarde’. Dankbaar voor deze rijkdom, ontstond er een plannetje om iets voor deze groep te organiseren. Een
middagje samen zijn om de meiden te bedanken voor hoe zij mijn leven verrijkt hebben, om lief
en leed te delen en om nog meer verbonden met elkaar verder te gaan, totdat het niet meer gaat.
Ik benaderde de Stichting Lopen tegen kanker en het Adamas Inloophuis in Nieuw-Vennep voor
ondersteuning en daar werd enthousiast op gereageerd. De organisatie werd van me overgenomen, zodat ik zelf optimaal kon genieten. Onder begeleiding van een aantal lieve workshopleiders maakten we allemaal een armbandje met een engeltje eraan. Toen die klaar waren, stond
er een heerlijke high tea op ons te wachten.
We hebben mooie gesprekken gevoerd en verdriet, leuke anekdotes en warme herinneringen
gedeeld. Ik neem ze allemaal mee in mijn hart en weet dat ‘mijn engeltjes’ dat ook doen. Zo wordt
het voor hen hopelijk ook een beetje draaglijker als ik straks de handdoek in de ring gegooid
heb... ;-)
Dank aan alle Adamas-vrijwilligers die deze onvergetelijke middag voor ons hebben verzorgd.
Dank ook natuurlijk aan Stichting Lopen tegen kanker, die het financieel mogelijk maakte. Jullie
zijn kanjers!
Liesbeth Veenstra (48 jaar)”
Liesbeth is enkele weken later overleden. Wij zijn dankbaar dat wij haar laatste wens in vervulling
hebben kunnen laten gaan.
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5. Kinderen en jongeren
Als een kind kanker heeft, of als een kind te maken heeft met kanker in het gezin of in de directe omgeving, kan het hier erg over in zitten. Het is niet makkelijk om kanker bespreekbaar
maken binnen een gezin. Kinderen zijn echter erg gevoelig en opmerkzaam. Veel kinderen
zijn hierdoor verdrietig, bang, boos of voelen zich alleen.
We merken vaak dat kinderen en jongeren aansluiting missen in hun klas. Vriendjes en vriendinnetjes weten (gelukkig) vaak niet hoe het voelt om op jonge leeftijd met ziekte of overlijden
te worden geconfronteerd. Bij Adamas vinden deze kinderen steun bij elkaar. Adamas is voor
hen een veilige plek in een periode waarin ze erg kwetsbaar zijn. Zij kunnen terecht bij de
KidsClub, de ChillClub en ChillPlus.
4-12 jaar 		

KidsClub, elke eerste en derde woensdagmiddag van de maand

		

Ouder-kindactiviteit, met ouders

12-16 jaar

ChillClub, elke tweede en vierde donderdagavond van de maand

16-20 jaar

Chill+, elke eerste dinsdagavond van de maand

De bijeenkomsten worden begeleid door jeugdvrijwilligers en door verschillende workshopleiders. In 2018 kon Adamas weer een gevarieerd programma aanbieden.
Aantal bezoekers KidsClub, ChillClub, Chill+ en ouder-kindactiviteiten
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In 2018 is het aantal bezoekers van de Kids- en ChillClub gedaald. De reden hiervan is dat
er het betreffende jaar geen externe activiteiten hebben plaatsgevonden. Daarnaast is er
een natuurlijke uitstroom geweest en hebben we vooral ingezet op de kwaliteit in plaats van
kwantiteit.
Met de KidsClub organiseerden we in 2018 onder meer:
•

Handtekenen: je tekent je eigen handen en met behulp van van vragen ga je deze creatief intekenen. Zo merk je vaak dat je handen je meer vertellen dan je dacht.
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•

Dromenvangers maken, zodat je zorgeloos en zonder enge dromen kunt slapen.

•

Een ontspannende ‘mindful high tea’ waar het kind zijn centraal staat.

Met de ChillClub organiseerden we onder meer:
•

De workshopserie ‘Op reis’, een serie van vijf avonden waarin de deelnemers op een
creatieve manier het zelfbewustzijn vergroten en met behulp van verschillende expressiemiddelen ‘op reis’ gaan met en naar zichzelf. Uiteindelijk hebben de chillers een persoonlijk ‘reiskoffertje’ samengesteld.

•

Flap-uit boekje. In een serie van vier workshops gingen de chillers aan de slag met het
maken van een boekje waarin zij zichzelf op een creatieve wijze ‘vormgeven’ door het
boek te binden met verschillende lagen soorten papier en daarna te experimenteren met
het schrijven van eigen teksten, handletteren, tekenen, etc. Dat resulteerde in een mooi
naslagwerkje.

Met de Chill+ werken we thema- en behoeftegericht, afhankelijk van wat er in de groep speelt.
In het vierde kwartaal van 2018 zijn wij begonnen met ouder-kindactiviteiten, waaronder
een kookworkshop, een yogaklas en een massageworkshop waar ouders hun kinderen een
ontspannende massage leerden geven.
Sinterklaasboot
Sinterklaas lag met Pakjesboot 12 in Leiden en wij waren uitgenodigd. Een bus vol (groot)
ouders en kinderen werd eerst getrakteerd op poffertjes, ijsjes en natuurlijk pepernoten.
Daarna een uitgebreide (speur)tocht door de boot inclusief een kijkje in de slaapkamer van
de Sint. Omdat we de laatste groep waren, werden we door alle Pieten en Sinterklaas uitgezwaaid en uitgezongen. Een superleuke avond!
Lotgenotengroep voor ouders/verzorgers
Tijdens de KidsClub-activiteiten op woensdagmiddag blijven ouders/verzorgers vaak in het
huis. Zij hebben een eigen lotgenotengroep gevormd, ondersteund door gastvrouwen en
gastheren. Ze wisselen ervaringen uit en er ontstaan mooie contacten en momenten.

Scholen
In 2018 hebben we de ‘Week van het vriendelijk gebaar’ onder de aandacht gebracht bij
scholen. Een leuke sponsoractie die we konden combineren met presentaties over kanker in
de klas. Enkele basisscholen en middelbare scholen, waaronder het Herbert Visser College,
sloten zich hierbij aan. Het geven van presentaties in de klas heeft meerdere doelen: leerlingen merken dat zij niet de enigen zijn waar kanker in de familie voorkomt en dat ze emoties
mogen hebben en vooral mogen laten zien. Ze voelen zich hierdoor minder alleen en weten
ook dat Adamas er voor ze is. We maken het scheldwoord ‘kanker’ bespreekbaar en wat dit
met kinderen kan doen wanneer het wordt gebruikt. Leraren weten ons nu eerder te vinden
als zich op school iets voordoet dat aan kanker gerelateerd is. Enkele scholen hebben dit jaar
weer mooie sponsoractiviteiten ontwikkeld. Zo renden leerlingen van de Hilmare school in
Hillegom rondjes om het schoolplein en haalden € 3.163,10 op. De Kinderarcke in Rijnsaterwoude organiseerde een gezellige kerstfair.

Jeugdvrijwilligers
Het team van jeugdvrijwilligers bestaat uit vijf vrijwilligers en één coördinator. Het team krijgt
naast de verplichte basistraining ieder jaar een aanvullende ‘kindertraining’.

— 12 —

6. Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers is er geen Adamas. De gastvrouwen en gastheren heten al onze gasten
onvoorwaardelijk welkom, bieden een luisterend oor, inventariseren behoeften en bieden
gerichte ondersteuning.
Op 31 december 2018 stonden bij Adamas 136 vrijwilligers geregistreerd, inclusief bestuur en
coördinatoren. Daarvan waren er 106 actief, 19 passief en 11 langdurig ziek. Een deel van de
zieke vrijwilligers heeft helaas ook zelf direct of indirect met kanker te maken.
•

29 gastvrouwen/gastheren locatie inloophuis Nieuw-Vennep

•

19 gastvrouwen/gastheren locatie Spaarne Gasthuis

•

4 gastvrouwen/gastheren voor kinderen en jeugd

•

9 masseurs

•

14 projectmedewerkers

•

6 taxichauffeurs

•

6 bestuursleden

•

6 coördinatoren

•

7 administratief medewerkers

•

3 klusjesmannen

•

1 bloemenverzorger

•

1 tuinman

•

1 vormgever/communicatieadviseur

We hebben een aantal vrijwilligers die inzetbaar zijn op verschillende gebieden. Zo hebben
we gastvrouwen die masseren en een activiteit begeleiden. Ook is een aantal vrijwilligers
werkzaam in zowel het inloophuis in Nieuw-Vennep als in het Spaarne Gasthuis of op externe
locaties.

Vrijwilligersverloop 2018
In 2018 namen we afscheid van 12 vrijwilligers. Redenen van vertrek zijn onder meer het krijgen van een vaste baan, ziekte van de vrijwilliger of ziekte in de naaste omgeving of dat het,
net als bij onze gasten, tijd is om uit te stromen. Dat vrijwilligers in- en uitstromen past ook
in onze missie en visie. Vrijwilligers die afscheid nemen ontvangen de Diamant van Adamas.

Inchecken, evaluatie en voortgangsgesprekken
Samen met de coördinator en de vrijwilligers van het dagdeel wordt er ingecheckt en geëvalueerd. Het inchecken en evalueren zijn belangrijke onderdelen en worden als zeer positief
ervaren. Enerzijds krijgen de vrijwilligers een update van wat er speelt in het huis en welke
activiteiten er die maand georganiseerd worden. Anderzijds delen en evalueren de vrijwilligers wat er dat dagdeel gebeurd is. Iedereen geeft elkaar feedback en deelt wat hij of zij
kwijt wil én waar hij of zij (meer) ondersteuning bij nodig heeft. Het doel is dat de gastvrouwen
en gastheren lichter naar huis gaan. Tussendoor voeren we regelmatig coachinggesprekken
met vrijwilligers die thuis te maken hebben met bijvoorbeeld ziekte, verlies of een scheiding.
Ieder jaar, rond de verjaardag van de vrijwilliger, voeren we jaargesprekken om te evalueren
hoe het gaat.

Trainingen en bijeenkomsten
Vrijwilligers komen iets brengen (hun tijd, aandacht, expertise), maar zij mogen zeker ook iets
komen halen (verdieping, groei, talentontwikkeling). Om de kwaliteit van de ondersteuning en
begeleiding hoog te houden, besteden we veel aandacht aan deskundigheidsbevordering.
We bieden een gevarieerd programma met trainingen, bijeenkomsten en teambuildingactiviteiten.
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Basistraining
Alle gastvrouwen en gastheren krijgen voordat zij worden ingezet een basistraining. Deze
bestaat uit zes dagdelen en wordt gegeven door een trainer van brancheorganisatie IPSO en
de vrijwilligerscoördinator. Daarna lopen ze twee maanden mee met ervaren gastvrouwen
en –heren voordat ze een-op-een gesprekken met gasten mogen voeren.
In het najaar van 2018 volgden 14 gastvrouwen en 2 gastheren de basistraining.
Additionele trainingen
Gedurende het jaar bieden we de vrijwilligers diverse trainingen aan. Deze kunnen verdiepend zijn voor op de werkvloer:
•

Intervisie over bepaalde onderwerpen die spelen in het inloophuis.

•

Training ‘STEM’: met inzet van een acteur ervaren de vrijwilligers hoe diverse type mensen
omgaan met het proces rondom kanker.

•

Training ‘Vingerafdruk van rouw’: waarin de vrijwilligers aan de hand van rouwtaken leren
welke kenmerken de verschillende rouwtaken hebben en hoe zij deze kunnen toepassen
in gesprekken met nabestaanden.

Verder krijgen ze informatieve trainingen, zoals een informatieavond over Adamas (waar staan
we, waar gaan we heen?), een therapeutenavond, rouweducatie en opfristrainingen. Er zijn
ook informatiebijeenkomsten waar de vrijwilligers zelf (privé) baat bij hebben.
Sinds 2018 is een bewustzijnscoach in huis die de vrijwilligers op vrijwillige basis coacht.
Zoals in hoofdstuk 4 besproken, werken wij sinds de tweede helft van 2018 met de methode
‘Positieve gezondheid’ van Machteld Huber. Onze vrijwilligers hebben hiervoor diverse trainingen gevolgd en wij houden dit actief door de vrijwilligers on-the-job te trainen .
De vrijwilligers die werkzaam zijn in het Spaarne Gasthuis ontvangen specifieke trainingen
voor het ziekenhuis. Dit wordt besproken in hoofdstuk 7.
Externe bezoeken
Twee keer per jaar gaan vrijwilligers op bezoek bij de organisaties waar Adamas nauw mee
samenwerkt: Inloophuis Kennemerland, Hospice Bardo en het Spaarne Gasthuis/Antoni van
Leeuwenhoek.
Training on-the-job
Sinds een paar jaar zijn wij de gastvrouwen en gastheren actief on-the-job gaan trainen. Wij
geven feedback op de werkvloer en verwachten dit ook terug. Hierdoor ontstaat er een openhartige en transparante organisatiecultuur en durft men te zeggen wat er speelt.
Teambuilding
•

Ieder jaar is er de drukbezochte nieuwjaarsreceptie in het huis.

•

De gezellige zomerbarbecue in de tuin van Adamas, dit jaar gedeeltelijk gesponsord is
door slagerij Mood4.

•

Een verwendag in het inloophuis. Tijdens deze dag bieden wij de vrijwilligers verschillende workshops aan, zodat zij kunnen ervaren wat de activiteiten doen voor onze gasten.
Omdat wij veel aandacht besteden aan gezond leven sluiten wij af met een gezonde
lunch.

•

Tijdens de feestdagen krijgen onze vrijwilligers een kerstattentie.
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7. Strategische partners

Gastvrijheid is één van de kernwaarden van het Oncologiecentrum Hoofddorp, waar het
Spaarne Gasthuis (SG) en het Antoni van Leeuwenhoek (AvL) met elkaar samenwerken. Dagelijks bieden onze gastvrouwen en gastheren patiënten en naasten binnen het SG en het AvL
psychosociale ondersteuning en begeleiding aan. Onze gastvrouwen en gastheren zijn van
maandag tot en met donderdag te vinden op de polikliniek Oncologie. Adamas heeft hier een
vaste spreekkamer, maar de meeste contactmomenten vinden plaats op de dagbehandeling
oncologie, in de huiskamer en het afdelingsrestaurant, in de wachtkamer van de polikliniek en
in de wachtkamer van het AvL bezoeken. Structureel bieden twee vrijwilligers een luisterend
oor, ondersteuning bij niet-medische vraagstukken en begeleiding tijdens afspraken. Waar
nodig denken vrijwilligers mee met gasten en hun naasten over welke weg te bewandelen.
Vrijwilligers geven geen medische informatie.
De medisch specialisten weten Adamas steeds beter te vinden. Als een patiënt erg emotioneel is, vraagt de medisch specialist Adamas vaak om deze patiënt te ondersteunen. Daarnaast bieden vrijwilligers ondersteuning bij praktische zaken als het begeleiden van een gast
naar een medisch specialist, een onderzoek of de apotheek. Vrijwilligers geven rondleidingen
aan nieuwe gasten en laten hen de dagbehandeling zien, ter voorbereiding op de chemokuur.
Gasten die slecht ter been zijn, worden in een rolstoel naar een andere afdeling gebracht. Wij
hebben inmiddels ervaren dat vrijwilligers vaak worden gevraagd om naasten tot steun te
zijn, ook voor hen zet kanker vaak ‘de wereld op zijn kop’.

Buddyschap
Sinds 2018 bieden we het buddyschap aan. Wanneer een patiënt tijdens zijn of haar bezoek
aan het ziekenhuis aanvullende ondersteuning nodig heeft, kunnen de vrijwilligers van
Adamas als buddy optreden. Deze extra service is met name bedoeld voor kwetsbare patiënten, zoals alleenstaanden, ouderen of mensen die na een slechtnieuwsgesprek ernstig uit
evenwicht (dreigen te) raken.
Een Adamas Buddy kan de patiënt onder meer:
•

van de taxi of uit de parkeergarage ophalen en naar de afdeling begeleiden

•

wegwijs maken in het Oncologiecentrum

•

gezelschap houden tijdens het wachten op een consult of op uitslagen

•

vergezellen naar de spreekkamer (extra oren)

•

na het consult nogmaals uitleggen wat er is besproken

•

ondersteunen na een slechtnieuwsgesprek

•

andere ondersteuning bieden, naar behoefte van de patiënt of op verzoek

In 2018 hebben onze buddys 8 gasten begeleid. Deze gasten worden bij meerdere bezoeken
aan het Oncologiecentrum ondersteund.

Bekendheid samenwerking in het oncologieveld
De samenwerking van Adamas met het Spaarne Gasthuis en het Antoni van Leeuwenhoek is
landelijk niet ongemerkt gebleven. Vele ziekenhuizen en inloophuizen zijn geïnteresseerd in
een soortgelijke samenwerking. In samenwerking met het project Regionale Ondersteuning
Optimalisering Psychosociale Oncologische Zorg (OOO) van branchevereniging IPSO (Instellingen Psychosociale Oncologie) en het Spaarne Gasthuis hebben in 2018 vier werkbezoeken
plaatsgevonden in het Oncologiecentrum in Hoofddorp. De werkbezoeken werden drukbezocht door professionals van andere ziekenhuizen, oncologiecentra en inloophuizen vanuit
heel Nederland, met als doel inspiratie te geven voor verdere samenwerking tussen inloophuizen en oncologieafdelingen. De samenwerking in het Oncologiecentrum is een mooi voorbeeld van de verbinding tussen de formele en de informele zorg.
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Gasten
In het SG en AvL hebben we in 2018 met 7.706 gasten een contactmoment gehad, een lichte
stijging ten opzichte van het jaar ervoor. In ongeveer 30% van het totaal aantal bezoeken aan
de poli Oncologie wordt ondersteuning door Adamas-vrijwilligers op prijs gesteld. De contactmomenten variëren van een gesprekje van vijf minuten in de wachtkamer tot een gesprek
van een half uur naast het bed op de dagbehandeling of een paar uur buddybegeleiding.
Waar zien wij onze gasten?
Wachtkamer Poli Oncologie (30%)
AvL Radiotherapie (26%)
Dagbehandeling (24%)
Huiskamer Dagbehandeling (7%)
Verwendagen (6%)
Op afspraak (3%)
Kamer 33 (2%)
Verpleegafdeling (1%)
Buddy (1%)

Ondanks dat we een vaste kamer (33) hebben op de polikliniek Oncologie van het Spaarne
Gasthuis, vinden de contactmomenten voornamelijk plaats op de verschillende afdelingen
in het oncologiecentrum. Op afspraak gaan we naar de verpleegafdeling. De huiskamer op
de dagbehandeling wordt steeds vaker door patiënten en naasten bezocht. Omdat men
hier meer kan ontspannen en men over het algemeen meer tijd heeft, vinden er veel mooie
gesprekken plaats.
Waar we in het inloophuis in Nieuw-Vennep een groot verschil zien tussen het percentage
vrouwelijke (72% volwassenen en 4% meisjes) en mannelijke (21% en 3% jongens) gasten, laten
de cijfers in het Spaarne Gasthuis een ander beeld zien. Daar is 41% van de contactmomenten
met een man en 58% met een vrouw (1% meisjes).

Gezamenlijke activiteiten
Om de patiënten/gasten nog beter van dienst te zijn, organiseren Adamas en het Spaarne
Gasthuis samen informatiebijeenkomsten en activiteiten, zowel in het Spaarne Gasthuis als in
het Adamas Inloophuis.
Wereldkankerdag
Op 4 februari is het jaarlijks Wereldkankerdag. Op deze dag geven we de patiënten in het
Spaarne Gasthuis en Antoni van Leeuwenhoek een kaarslichtje om ze een hart onder de riem
te steken.
Informatiebijeenkomsten
Eens per maand worden er diverse informatiebijeenkomsten georganiseerd. Verpleegkundig
specialisten, fysiotherapeuten en diëtisten geven in het inloophuis informatie over diverse
thema’s zoals neuropathie, hormonale therapie bij borstkanker en late gevolgen van kanker. :
Familiemusical Dromenstelers
Ieder jaar organiseert het Spaarne Gasthuis een ‘life-event’. Dit jaar was het thema ‘Maak
kanker bespreekbaar in het gezin’. Een mooi thema waar Adamas van het begin af aan bij
betrokken is met input met betrekking tot de inhoud van de musical, tips hoe ouders kanker
bespreekbaar kunnen maken met hun kinderen en natuurlijk een uitgebreide marketingcampagne. Het werd een drukbezochte musical in de grote zaal van theater De Meerse.
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Verwendagen
In 2018 organiseerden wij gezamenlijk twee verwendagen voor patiënten van het ziekenhuis
en gasten van het inloophuis die dat jaar de diagnose kanker hadden gekregen. In samenwerking met Stichting Vaarkracht werd een volledig verzorgde vaardag in de oude koftjalk ‘De
Schuttevaer’ aangeboden aan mensen met andere vormen van kanker dan borstkanker. Met
een bus werden de gasten naar Enkhuizen gereden en vanuit de haven werd er gevaren en
geluncht op het IJsselmeer. Daarnaast boden we mensen met borstkanker een verwendag
aan in het inloophuis in Nieuw-Vennep. Een dag met creatieve en ontspannende activiteiten,
samenzang en muziek en een heerlijk lunchbuffet.
De verwendagen worden begeleid door Adamas-vrijwilligers en verpleegkundigen van het
Spaarne Gasthuis. Het zijn dagen waarop mensen die vaak in een heftig proces zitten de kans
krijgen om te ontspannen en lotgenoten te ontmoeten. Daarnaast verlagen de verwendagen
de drempel voor mensen die nog niet eerder met het inloophuis in aanraking zijn geweest.
Op de vrijdag voor kerst vond een verwendag plaats in het Oncologiecentrum van het Spaarne
Gasthuis. De polikliniek Oncologie, de huiskamer en het afdelingsrestaurant waren in kerstsfeer versierd. Bezoekers konden een massage krijgen, kleuren en make-up advies ontvangen
en een houten sleutelhanger maken. Daarnaast waren er wensbomen en deelden vrijwilligers
chocolademelk, kerstbrood en chocolaatjes uit. Voor iedere bezoeker was er een leuke attentie. We prijzen ons gelukkig met de vrijwilligers op wie we tijdens dit soort dagen een extra
beroep kunnen doen. Zij maken het verschil voor mensen die met kanker te maken krijgen.
Beauty Inn
Tijdens de behandeling van kanker vinden patiënten het belangrijk om er goed en verzorgd
uit te zien. Met de juiste make-up kunnen veranderingen van het uiterlijk anders geaccentueerd worden. Tijdens de maandelijkse Beauty Inn krijgen gasten advies en praktische tips.
Ook maken we er een verwenmiddag van en is er gelegenheid voor lotgenotencontact. De
Beauty Inn wordt om en om in het inloophuis en in het Spaarne Gasthuis gehouden.
Heart Pillow Project
In 2018 zijn ruim 500 ‘heart pillows’ aangeboden aan borstkankerpatiënten van het Spaarne
Gasthuis. Een heart pillow, een ontwerp van een Deense verpleegkundige, is een hartvormig
kussen dat zich prettig onder de oksel laat dragen en de klachten na een borstoperatie helpt
verlichten. De heart pillows worden in het inloophuis gemaakt door onze gasten en overhandigd aan patiënten van het Spaarne Gasthuis. De heart pillows worden ook aangeboden door
de mamma-care verpleegkundigen van het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp en in de locatie
Haarlem-Noord. Ze worden zeer goed ontvangen. Het project is ook een mooie manier om
de inloophuizen onder de aandacht te brengen, bij de heart pillow is informatie gevoegd van
het Inloophuis Kennemerland en het Adamas Inloophuis.
Knitted Knockers
In het inloophuis worden door vrijwilligers ‘knitted knockers’ gebreid en gehaakt. Deze zachte
borstprotheses zijn licht en dragen comfortabel. Gasten kunnen deze gratis bij ons uitzoeken
of bestellen.

Vrijwilligerstraining
Alle gastvrouwen en gastheren die namens Adamas in het Oncologiecentrum werken,
hebben de basistraining gevolgd en nemen deel aan het algemene programma voor deskundigheidsbevordering. Omdat het werk in het ziekenhuis anders is dan in het inloophuis,
bieden we hen door het jaar heen thema- en intervisiebijeenkomsten aan waarin vrijwilligers
kennis delen en tips geven hoe met specifieke situaties om te gaan. Ook bieden deze bijeenkomsten de vrijwilligers de kans om collega’s die op andere dagen werken te ontmoeten.
Daarnaast bieden we training on-the-job. Patiënten en naasten delen dagelijks heftige ervaringen met de vrijwilligers. De coördinator heeft de taak om de vrijwilligers te ondersteunen,
te begeleiden en een klankbord te bieden zodat zij de veerkracht in hun taak behouden.
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8. Marketing en communicatie

Denken dat iedereen in de wijde omgeving of zelfs binnen de Haarlemmermeer het inloophuis kent, is niet juist. We moeten blijven werken aan naamsbekendheid en merkinhoud om
het huis ‘on top of mind’ te hebben wanneer mensen geconfronteerd worden met kanker en
zij eventueel behoefte hebben aan psychosociale ondersteuning en begeleiding. Niet alleen
bij de inwoners in de regio, maar ook bij de formele zorg, de diverse zorginstanties en alle
andere stakeholders. Daarnaast is het belangrijk vooroordelen en aannames te benoemen
en uit te leggen. Vaak zijn mensen in de veronderstelling dat Adamas er enkel voor terminale
patiënten is, dat er alleen maar gehuild wordt of dat zij als naaste of nabestaande geen doelgroep zijn. Het is belangrijk om via verschillende distributiekanalen de diverse doelgroepen
te bereiken. Met een eenduidige boodschap en met content die de doelgroepen aanspreekt.

De communicatieboodschap
Onze missie, visie en de (kern)waarden zijn duidelijk en deze vertalen we steeds in onze communicatie. Daarnaast benoemen we vaker dat praten over kanker bijna geen taboe meer is,
maar wel als het gaat om externe hulp vragen. Onze boodschap communiceren wij in teksten,
foto’s, filmpjes, verhalen, brochures en andere content.

Doelgroepen
Er zijn diverse doelgroepen, die via verschillende distributiekanalen worden benaderd.
Iedereen woonachtig in de regio
Daarbij maken we geen onderscheid of mensen geconfronteerd zijn met kanker of niet.
Distributiekanalen: sociale media, kranten, radio, regionale TV, de website, presentaties (bij
o.a. serviceclubs, kerkgenootschappen, vrouwenverenigingen) op locatie of bij Adamas,
informatiemarkten, (sponsor)evenementen zoals Ride for the Roses in 2018.
Zorgverleners (verwijzers)
Iedereen die in de (in)formele zorg werkzaam is, waaronder (oncologie)verpleegkundigen,
(huis)artsen, praktijkondersteuners, wijkzorgmedewerkers en fysiotherapeuten.
Distributiekanalen: presentaties op locatie of bij Adamas, het neerleggen en versturen van
folders en activiteitenkalenders, zorgnetwerken, de website, kranten, sociale media etc.
Eind 2017 hebben we alle zorgverleners in de regio informatie over Adamas gestuurd. Begin
2018 zijn zij allen nagebeld voor een nadere kennismaking met het huis. Een kleine groep
enthousiaste zorgverleners heeft hieraan gehoor gegeven. Toch merken we dat het een
moeilijke groep is om te bereiken. Ze hebben of geen tijd of zien te weinig toegevoegde
waarde van het inloophuis voor hun patiënten. De lastmeter die landelijk is ontwikkeld voor
de formele zorg om psychosociale ondersteuning te (h)erkennen wordt helaas nog te weinig
gebruikt door zorgverleners. We blijven alert op mogelijkheden om deze groep beter te
bereiken. Gelukkig zien veel ziekenhuizen wel de toegevoegde waarde van psychosociale
ondersteuning in het Oncologiecentrum. Tijdens de vier werkbezoeken die Adamas samen
met Spaarne Gasthuis heeft georganiseerd, is er veel informatie gedeeld. Zie hoofdstuk 7
voor meer informatie.
(Potentiële) Vrienden van Adamas en overige stakeholders
De Haarlemmermeer en omliggende gemeenten kennen heel veel ondernemers. Voor
Adamas een belangrijke doelgroep om enerzijds naamsbekendheid te generen onder hun
werknemers en anderzijds voor financiële ondersteuning.
Distributiekanalen: netwerkbijeenkomsten, presentaties (onder meer bij serviceclubs, Rotary,
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Lions, ondernemersverenigingen), de externe kwartaalnieuwsbrief, sociale media, kranten,
een op-een-gesprekken en presentaties op locatie of bij Adamas.
Gasten en vrijwilligers
De bestaande communicatie naar onze vrijwilligers en gasten blijft natuurlijk ook doorlopen.
Zij ontvangen informatie via de nieuwsbrieven, direct mailings, website, activiteitenkalenders,
sociale media, activiteitenposters, folders en via vrijwilligers in het inloophuis zelf.

Distributiekanalen
Hieronder wordt een aantal distributiekanalen toegelicht.
In 2018 verscheen de eerste grote Adamas Special, een krant van 12 pagina’s die bij 60.000
huishoudens is bezorgd. Eind 2018 hebben we een advertorial geplaatst in de zorgspecial van
Nieuwskrant Haarlemmermeer met 55.000 huishoudens.
We hebben flink ingezet op sociale media en zijn hierin goed gegroeid. Niet alleen met het
aantal volgers, maar vooral doordat onze content wordt gedeeld door onze volgers. We
gebruiken verschillende sociale media om de doelgroepen te bereiken: Facebook (content
en events), LinkedIn, Twitter en Instagram en vergroten hiermee onze ‘social awareness’. Bijvoorbeeld #durvenvragen om een laptop of andere producten in natura, werkt ongelofelijk
goed. De website is actiever geworden met filmpjes, wekelijkse nieuwsupdates en buttons op
de homepage waardoor je snel een actualiteit onder de aandacht kan brengen.
Wij versturen actief persberichten. Deze worden minimaal eens per maand geplaatst in regionale kranten en/of in een magazine. We kiezen bewust voor content over het huis (een activiteit, een vrijwilliger, of een gast aan het woord) en niet alleen maar voor berichten waarin
een cheque wordt overhandigd. Een mooie balans tussen inhoud voor Adamas en het uiten
van dank naar donateurs. Dit jaar hebben we in diverse ondernemersmagazines artikelen
geschreven over wat kanker doet op de werkvloer en hoe werkgevers hier beter mee om
kunnen gaan. Hierop hebben we veel mooie reacties gekregen.
Ook evenementen genereren veel zichtbaarheid. Ride for the Roses was een groot sportevent in Haarlemmermeer en Adamas was het lokale goede doel. Niet alleen op de dag zelf,
maar ook media eromheen genereerde veel naamsbekendheid en merkinhoud voor Adamas.
De avondvierdaagse van Nieuw-Vennep met 2.000 deelnemers nam ons mee als lokaal goed
doel. Vier avonden hebben we met kinderen van het Herbert Visser College informatie gegeven over het Adamas Inloophuis en popcorn en suikerspinnen uitgedeeld.
Dit jaar mochten we van MeerBusiness en de gemeente Haarlemmermeer de eerste asperge
ontvangen voor het goede werk dat wij doen. Dat is natuurlijk een mooie eerbetoon om te
mogen ontvangen.
Begin 2018 organiseerden we in Pier-K de schitterende expositie Be Proud met 80 kunstwerken van gasten van het open atelier. De Haarlemmermeerse interim-burgermeester Hoes
verrichte de opening en niet alleen de kunstenaars en gasten, maar ook hijzelf pinkte een
traantje weg. Een maand later, op 14 februari 2018 organiseerden wij in het kader van het
elfjarig jubileum van Adamas het Be Brilliant Event in het NH hotel om onze stakeholders te
bedanken voor hun ondersteuning. Een schitterend feest in de huisstijl van Adamas, inclusief zelfbedachte cocktails, met een trendwatcher en een kleine veiling van tien schilderijen
van de expositie. Als piece de résistance werd de Adamas-diamant geveild, die gratis in een
sieraad verwerkt mocht worden door het bedrijf Icealo. Tijdens beide evenementen zijn we
ongelofelijk geholpen door vele vrijwilligers.
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9. Coördinatoren en bestuur

De organisatie blijft voortdurend in ontwikkeling. Dit vraagt niet alleen veel van de vrijwilligers, maar ook van het coördinatorenteam. Naast de betaalde uren besteden zij veel vrijwilligersuren aan Adamas en bepalen zij samen met het bestuur het beleid. Het coördinatorenteam is een zelfsturend team onder leiding van een leidinggevende coördinator. Dat vraagt
om onderling vertrouwen, maar vraagt ook dat men zichzelf en de ander goed kent.
Het was een uitdagend jaar voor het coördinatorenteam. Jose Kortekaas (Locatie Spaarne
Gasthuis) en Anita Nootenboom (Kinderen en Jeugd) stopten beiden na elf jaar werkzaam
te zijn geweest bij Adamas. Ivon Knopper (Gastenactiviteiten) was helaas wegens ziekte vijf
maanden niet in de gelegenheid om te werken en besloot aan het einde van het jaar haar
werkzaamheden bij Adamas helemaal te beëindigen. Elvira Pronk (Kinderen en Jeugd), die de
coördinatie van Anita Nootenboom had overgenomen, kreeg aan het einde van het jaar haar
droombaan aangeboden en kon dit niet meer combineren met de coördinatorenfunctie. We
zijn hen zeer dankbaar voor alles wat ze voor Adamas en de gasten hebben gedaan.
Gelukkig hebben we deze wisselingen in de bezetting met de coördinatoren en vrijwilligers
goed op kunnen vangen en stond er per 31 december 2018 een fris en bijna nieuw team.

•

Marcia de Groot is naast de coördinatie van vrijwilligers een extra dagcoördinatie erbij
gaan doen. Ze neemt ook alle kinder- en familiegerelateerde vraagstukken over. Doordat
zij nu meer op de werkvloer is, is er minder overdracht en worden meer dingen eerder
opgemerkt of opgepakt.

•

Connie Cornelisse is per 1 augustus 2018 coördinator Locatie Spaarne Gasthuis geworden. Een hele makkelijke en fijne transitie omdat zij er al werkzaam was en graag haar
pad zelfstandig uitstippelt. Ze heeft al veel nieuwe kansen opgemerkt en uitgevoerd.

•

Aletta van Vliet heeft ons eerder als vrijwilliger uit de brand geholpen door zich te ontfermen over onder meer de AVG-procedure en de administratie. Per 1 juni 2018 is ze coördinator Administratie geworden en per 1 november 2018 heeft ze ook de coördinatie van
de gastenactiviteiten overgenomen. We zijn ontzettend blij met haar in ons nieuwe team.

•

Annelies Osinga heeft naast de marketing en fondsenwervende activiteiten de leidinggevende functie over het coördinatorenteam gekregen.

De coördinatoren, v.l.n.r. Connie Cornelisse (Locatie Spaarne Gasthuis), Aletta van Vliet (Administratie en activiteiten), Annelies Osinga (leidinggevend coördinator, marketing en fondsenwerving)
en Marcia de Groot (Vrijwilligers en kinderen en jeugd)

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van Stichting Adamas Inloophuis bestaat per 31 december 2018 uit:
Voorzitter: 		

Arthur van Dijk

Penningmeester:

Maurice Kempes

Secretaris: 		

Ingrid Hanssen

Leden: 			

Corrie van Diemen, Ed Nieuwenhuizen en Heidy Peperkamp

Zij vormen ook het bestuur van de Stichting Inloophuizen Integrale Zorg Nederland die de
inkomsten verwerft voor de Stichting Adamas Inloophuis. Het bestuur van het Adamas Inloophuis is onbezoldigd. Het bestuur en de coördinatoren overleggen regelmatig met elkaar. Zo
houden ze elkaar op de hoogte van wat er speelt en denken na over de toekomst van Adamas
in de oncologische zorgketen.
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Meerjarenbeleid
In 2015 is het Meerjarenbeleid 2016-2018 geformuleerd. Dit heeft ons ook het laatste jaar een
duidelijke richting gegeven en de jaarlijkse doelstellingen zijn hierop geformuleerd.
De visie van ons meerjarenbeleid 2016-2018 is gericht op maatschappelijk ondernemen met
kwalitatieve groei. Daarin zitten twee belangrijke elementen:
1.

Het zoveel mogelijk spreiden van onze inkomstenstroom, zodat wij niet teveel op één
geldstroom blijven leunen. In een tijd als deze, waarin subsidies gekort worden en steeds
meer organisaties afhankelijk zijn van giften, dwingt het ons om na te denken hoe we op
een maatschappelijke manier nóg ondernemender kunnen zijn;

2.

Kiezen voor kwalitatieve groei en niet voor kwantitatieve groei. Wij zullen ons de vraag
blijven stellen hoe wij de kwaliteit kunnen waarborgen en waar nodig zelfs vergroten.

Daaruit zijn in 2018 onder meer de volgende doelstellingen gerealiseerd:
•

De implementatie van een monitoringsprocedure van nieuwe gasten

•

De implementatie van methode Positieve gezondheid

•

Grotere betrokkenheid van zorgverleners in het Spaarne Gasthuis en Antoni van Leeuwenhoek

•

Vergroting van de naamsbekendheid en merkinhoud bij inwoners van omliggende regio’s

•

De realisatie van een goede spreiding van inkomsten, waardoor we het jaar 2018 positief
kunnen afsluiten

In het vierde kwartaal van 2018 zijn de eerste stappen gezet naar het Meerjarenplan 2019–
2021, die in het eerste kwartaal van 2019 zijn uitgewerkt.
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10. Financiën

Voor alle activiteiten van het inloophuis is jaarlijks circa € 330.000 nodig. De activiteiten
worden gefinancierd met subsidies van diverse gemeenten, giften van particulieren en
bedrijfsleven, donaties en diverse fondsen. Daarnaast ontvangen we van onze gasten een
geringe vergoeding voor hun deelname aan activiteiten.
Grafiek – Inkomsten Adamas Inloophuis
400.000
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Donaties
Overige inkomsten
Een samenvatting van de jaarcijfers 2018 is te vinden in bijlage 2.

Periodieke donaties
Het werven van donateurs via de campagne ‘Week van het vriendelijk gebaar’ is minder succesvol geweest dan gehoopt. De periodieke donaties zijn weliswaar met 300% gestegen,
maar dan is het nog steeds slechts 3% van ons totale inkomen. Periodieke donaties of jaarlijkse sponsoring zijn ontzettend belangrijk voor de continuïteit van inkomsten, maar ook in
2018 komen deze nog niet goed uit de verf. Met het online actieplatform www.geef.nl kan
eenvoudig geld en aandacht worden gegenereerd via sociale media.

Subsidies
Ook in 2018 ontvingen we subsidies van de gemeenten Haarlemmermeer, Hillegom, Lisse en
Teylingen. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk.

Fondsen
Voor een aantal specifieke projecten hebben we in 2018 vermogensfondsen aangeschreven. Zo hebben we onze activiteiten en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers mede
kunnen financieren dankzij bijdragen van Stichting Ars Donandi, Stichting 1818, Zorg & Zekerheid, Coöperatiefonds Rabobank regio Schiphol, het Dr. C.J. Vaillant Fonds, Stichting Lopen
Tegen Kanker, Fonds Sluyterman van Loo, De Bavostichting, Zabawas, IPSO, J.C. Ruijgrok,
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Roparun, Fundatie Van den Santheuvel/Sobbe, St. Weeshuis der Doopsgezinden, Stichting
Mundo Crastino Meliori, Stichting VSB , Stichting Maria Emalia Dorrepaal, Pasman Stichting,
Stichting Vredenburg/Theresia Spijkerstichting, Kattendijke/Druckerstichting, Fonds Jac van
Zanten, Stichting Gereformeerd of Burgerweeshuis Haarlem, Stichting Hulp na Onderzoek,
Sylvia Wilhelminafonds, Stichting Trein, Stichting Fentener en Monuta.

Giften en evenementen georganiseerd door derden
We prijzen ons zeer gelukkig dat zoveel particulieren, organisaties en bedrijven een donatieactie voor Adamas hebben opgezet. Een paar willen we graag uitlichten:
•

Ook dit jaar mocht de coördinator Marketing & Fondsenwerving weer in een door A-point
Groep gedoneerde Volkswagen UP rijden en sponsorde Shell Kalmthout de benzine.

•

Voor het elfde jaar op rij zijn het Adamas Inloophuis en Hospice Bardo samen het goede
doel van GIG Haarlemmermeer. Met hun donatie organiseren wij gemeenschappelijke
verwen- en informatiedagen voor palliatieve gasten, naasten en nabestaanden.

•

Beelen Handelsonderneming bestond 65 jaar en kwam met het personeel naar Adamas
om € 6.565 te doneren. Dat is nog eens een jubileum!

•

Arthur van Dijk, de bestuursvoorzitter van het Adamas Inloophuis, zamelde bij zijn
afscheid van TLN bijna € 8.000 aan donaties voor Adamas in.

•

Rotary Hillegom-Lisse organiseerde weer een competitief en gezellig tennistoernooi.

•

Niels en Johan van het Welzijnskwartier haalden met een benefietfietstocht naar Parijs
meer dan € 2.000 op.

•

Tot slot vonden ook in 2018 weer allerlei mooie kleine initiatieven plaats, zoals een donatie vragen voor een huwelijk, feest of uitvaart, collectes vanuit de kerk, taarten bakken,
handwerk verkopen op een markt of een Adamas-knuffelolifant als onderdeel van een
kerstpakket voor relaties.

We zijn enorm dankbaar dat iedereen op zijn of haar eigen manier een bijdrage aan Adamas
heeft geleverd. We willen dan ook graag een speciaal woord van dank richten aan de donateurs die ons op reguliere basis ondersteunen. We zijn heel blij dat jullie je op deze wijze aan
Adamas hebben gecommitteerd.

Adamas-sponsorevenementen
Om zelf inkomsten te genereren organiseerde Adamas dit jaar twee sponsorevenementen.
1.

Het jaarlijkse benefiettennistoernooi in Lisse. Naast een gezellige zonnige dag werd er dit
jaar een fantastisch bedrag van circa € 7.500 opgehaald.

2.

Het Be Brilliant Event had niet echt de insteek van een sponsorevenement. Uiteindelijk is
er door het aantal inschrijvingen en de veiling van schilderijen gemaakt door gasten van
het open atelier en de diamant van Adamas toch ruim € 5.000 opgehaald.

Bijlage 2 geeft een overzicht van de jaarcijfers 2018.

Uitgaven
De uitgaven bedroegen in 2018 circa € 315.000. Dit betrof voornamelijk kosten van coördinatie van de activiteiten en de vrijwilligers (circa € 180.000). Deze kosten in 2018 zijn lager dan
begroot, doordat onder meer veel begrote vrijwilligerskosten door derden zijn gesponsord.
De activiteitenkosten in 2018 waren lager dan begroot. Een aantal activiteiten werd in natura
gesponsord (niet in de begroting opgenomen) en in enkele gevallen gingen begrote activiteiten niet door. De overige kosten zijn lager dan begroot en fors lager dan in 2017. Dit komt
met name door lagere marketing- en PR-kosten. In 2017 werden hoge kosten gemaakt door
het tienjarig jubileum en de organisatie van onder meer het evenement ‘The Lock Up 2017’.
Op grond van de huidige stand van zaken heeft het bestuur van Stichting Adamas Inloophuis er vertrouwen in dat de structurele financiering van de activiteiten op de langere termijn
mogelijk is. Hierbij zijn bijdragen van gemeenten, particulieren en bedrijven blijvend benodigd.
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Bijlage 1: Instroom Adamas Inloophuis 2018

Bijlage 1: Instroom Adamas Inloophuis 2017
Nieuw-Vennep
Instroom

Spaarne Gasthuis

2018

2017

2018

2017

3.696

3.360

4.607

4.219

1.720

1.873

2.724

2.918

69

48

19

23

Kinderen als naasten

397

368

52

35

Zorgverleners

159

324

191

204

Overig

752

724

113

15

6.793

6.697

7.706

7.414

219

213

199

202

31

31

40

36

Activiteiten

2018

2017

Inloop

1.662

1.560

Bewegen en ontspannen

1.780

1.306

Creatief

531

788

Therapeutische (gespreks)groepen

426

544

Verwennen

421

537

Spreekuren

234

261

Informatiebijeenkomsten

369

237

Evenementen

732

769

Kinderen en jeugd

301

381

Scholing

325

314

12

-

Totaal activiteiten binnen het inloophuis

6.793

6.697

Totaal contactmomenten

9.237

3.101

Volwassenen die zelf ziek zijn (geweest)
Volwassenen als naasten
Kinderen die zelf ziek zijn (geweest)

Totale instroom

Aantal dagen geopend
Gemiddeld aantal bezoeken per dag

Externe locaties

tijdens PR-/sponsoringactiviteiten
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Bijlage 2: Jaarcijfers Adamas Inloophuis 2018
Exploitatie-overzicht Adamas Inloophuis 2018

Inkomsten

Realisatie

Begroot

Realisatie

2018

2018

2017

Fondsen, giften en donaties

194.816

236.250

113.281

Subsidies gemeenten

45.400

44.220

23.677

Eigen bijdragen / huur therapeuten

18.683

20.200

21.406

Bijdragen Spaarne Gasthuis

17.500

17.500

17.500

Sponsorevenementen

39.018

28.550

147.441

315.417

346.720

323.305

39.136

49.750

38.895

180.490

186.265

177.886

Huur inloophuis

51.070

50.000

49.153

Huisvestingskosten

18.974

20.650

19.244

Overige kosten

25.555

30.120

37.880

315.225

336.785

323.058

192

9.935

247

Totaal inkomsten

Uitgaven
Organisatiekosten activiteiten
Coördinatiekosten (incl. vrijwilligers)

Totaal uitgaven

Saldo inkomsten en uitgaven
					

Het positieve exploitatieresultaat is toegevoegd aan het stichtingskapitaal.

Balans per 31 december 2017 Adamas Inloophui
Activa

31 december 2018

31 december 2017

Vorderingen

8.055

4.000

Liquide middelen

5.193

8.726

13.248

12.726

2.659

2.467

Crediteuren en overige schulden

10.589

10.259

Totaal passiva

13.248

12.726

Totaal activa

Passiva
Stichtingskapitaal
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Nieuw-Vennep, maart 2019
Adamas Inloophuis
Eugenie Prévinaireweg 61
2151 BB Nieuw-Vennep
0252 - 680233
mail@adamas-inloophuis.nl
www.adamas-inloophuis.nl

