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voor mensen die geconfronteerd zijn met een levensbedreigende ziekte 

Provinciale staten 

Utrecht, 4 april 2012 

Betreft: subsidie-aanvraag Inloophuis Utrecht 

Geachte Staten, 

Bijgaand doen wij u ter informatie toekomen de subsidie-aanvraag 2013 die wij heden aan het 
College van Gedeputeerde Staten gestuurd hebben. 

Wij hopen dat u bij de begrotingsbehandeling hier aandacht aan besteden wil. 

Met vriendelijke groeten, 

Namens het Bestuur Inloophuis Utrecht, 

Jan Fraanje, voorzitter 
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mloophinsutrecht 
voor mensen die geconfronteerd zijn met een levensbedreigende ziekte 

Provinciale Staten 
Postbus 80300 
3508TH Utrecht

Utrecht, 03-04-12 

Uw kenmerk
	

Ons kenmerk 

Onderwerp:	 Betreft: subsidie-aanvraag 2013 Inloophuis Utrecht 

Geachte Staten, 

Graag vragen wij uw aandacht voor Inloophuis Utrecht, een laagdrempelig en multifunctioneel 
centrum voor mensen in de regio Utrecht-stad en omgeving die geconfronteerd zijn met een 
levensbedreigende ziekte. 

Op 12 december 2010 is het Inloophuis Utrecht feestelijk geopend door wethouder Everhard. Het 
Inloophuis is gevestigd in buurthuis de Jutter in de Utrechtse Rivierenwijk. 

Doel van het Inloophuis 

Het hebben van een levensbedreigende ziekte brengt leed met zich mee, zowel voor de patiënt als 
voor de naasten (bijvoorbeeld mantelzorgers en kinderen). Na de diagnose van een 
levensbedreigende aandoening verandert het leven vaak drastisch. 

Inloophuis Utrecht helpt patienten en hun naasten met deze veranderingen om te gaan en de 
kwaliteit van leven te verbeteren. Bezoekers doen er nieuwe energie op, kunnen er ontspannen, 
ervaringen delen en zich (laten) informeren. Voorbeelden van diensten/activiteiten die standaard 
zullen worden aangeboden: 

• Ontspannende, creatieve en informatieve workshops (yoga, schilderen, rouwverwerking) 
• Lezingen 
• Informatiecentrum met internettoegang 
• Diverse activiteiten door bezoekers zelf ingebracht (vraaggestuurd). 

Het Inloophuis is 3 dagen in de week geopend en is bemenst met getrainde vrijwilligers en er zijn een 
tweetal betaalde coördinatoren aangesteld (voor in totaal 0,6 fte). 
Het Inloophuis Utrecht heeft een regionale functie, en is bedoeld voor de bewoners van Utrecht en 
omliggende gemeenten. 
Na een aarzelende start is het aantal bezoeken vanaf september 2011 sterk toegenomen. In 2011 zijn 
er 378 bezoeken gebracht aan het Inloophuis. Ca 65 % daarvan is uit Utrecht, en de overige 35 % uit 
de omliggende gemeenten. 
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Financiën 

Het Inloophuis is tot stand gekomen middels subsidies van de Gemeente Utrecht en diverse fondsen. 
Daarmee zijn de aanloopfase met bijbehorende investeringen en de exploitatiekosten voor 2011 
gedekt. Voor 2012 zijn de benodigde middelen grotendeels gerealiseerd. 
Maar er ontbreken nog middelen voor de periode 2013 t/m 2014. Ter onderbouwing treft u hierbij 
het dekkingsplan 2012-2014 aan. 

Uiteraard is het van belang dat na de opstart het lnloophuis de middelen verwerft om haar functie 
ook op langere termijn te kunnen uitoefenen. 
Daartoe zijn wij bezig met het verwerven van (semi-)structurele middelen van gemeenten, Utrechtse 
bedrijven en ook fondsen. 

Aangezien het inloophuis Utrecht een regionale functie heeft zijn ook bewoners van de omliggende 
gemeenten welkom in het lnloophuis. Daartoe worden ook verwijzers (huisartsen, 
gezondheidscentra, apothekers) in de regio van informatie voorzien. In de bijlage treft u een lijst aan 
van verwijzers in de regio, die de maandagenda en andere informatie van het Inloophuis ontvangen. 
Gezien het belang van het lnloophuis voor een belangrijk deel van de Provincie Utrecht verzoeken wij 
u om voor 2013 een bijdrage te verlenen ten behoeve van de exploitatie van het Inloophuis. Het zou 
helemaal geweldig zijn als het een meerjarige bijdrage zou kunnen zijn. 

Om u enig inzicht te geven in het werk en de financiën van het Inloophuis Utrecht doen wij u hierbij 
toekomen: 

Agenda april 2012 
- Lijst van verwijzers in de regio 

Dekkingsplan 2012-2014 
- Folder levensbedreigend ziek? 

Tevens is ter informatie bijgevoegd de Notitie "Inloophuizen en de WMO" van IPSO, de koepel van 
Inloophuizen. Hierin wordt uitgebreid gemotiveerd waarom het belangrijk is dat gemeenten en 
provincie een bijdrage leveren voor de instandhouding van lnloophuizen. 

Heeft u vragen, of wilt u nadere informatie, dan kunt u contact opnemen met Marleen van der 
Wouw, coördinator e-mail: coordinator@inloophuisutrecht.nl,  tel . 06 - 21878295 
Wij wachten uw reactie hoopvol af. 

Hoogachtend, 

Namens het bestuur Stichting lnloophuis Utrecht 
Jan Fraanje, voorzitter 

Indien gewenst sturen wij u graag onze 
statuten 

- inschrijving KvK 
- Jaarrekening 2010 
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INHOUD 

1. Inleiding 
2. Dekkingsplan 2013 t/m 2015 

- Investeringen 
- Exploitatie 
- Toelichting 

1. Inleiding. 
Het Inloophuis Utrecht is na een aanlooppfase van bijna 2 jaar in december 2010 
feestelijk geopend. Aanvankelijk lag het in de bedoeling om een eigen pand te 
verwerven, maar gezien de kosten die dat met zich mee zou brengen is er voorlopig 
gekozen om bij het buurthuis de Nieuwe Jutter in Rivierenwijk in te trekken. 
Het Inloophuis is geopend voor bezoekers op dinsdag, woensdag en donderdag van 
10.00 tot 14.00 uur. Incidenteel zijn er 's avonds activiteiten. 
Maandelijks wordt een agenda verspreid onder verwijzers en belangstellenden. 
Na een aarzelende start zijn de bezoekersaantallen sterk toegenomen; in totaal zijn 
er in 2011 378 bezoeken geweest. 

De aanloopfase, de inrichting en de exploitatie van de jaren 2010 en 2011 zijn 
inmiddels gedekt door bijdragen van diverse fondsen en de gemeente Utrecht, en 
2012 is inmiddels voor een groot deel gedekt. 

Er is een dekkingsplan 2012-2014 opgesteld (oktober 2011), waarbij uitgangspunt 
was dat het Inloophuis de gehele periode in de Nieuwe Jutter gehuisvest zou blijven. 

In onderstaand dekkingsplan is het uitgangpunt dat het Inloophuis vanaf 2013 in een 
eigen pand gehuisvest is. 
Om subsidie te verwerven voor de komende jaren 2013 - 2015 is dit dekkingsplan 
opgesteld om instellingen en mensen die overwegen om een bijdrage te leveren aan 
het Inloophuis Utrecht inzicht te geven in de financiële situatie. 
Aangegeven wordt wat de begroting is voor de jaren 2013 t/m 2015, en hoe we de 
inkomsten voor die jaren hopen te dekken. 

2. Dekkingsplan Inloophuis 
Utrecht

	

2013
	

2014	2015 

Investeringen 
Verbouwing/inrichting	 80.000	15.000	 0 
Inventaris/automatisering	 20.000	5.000	5.000 

Totaal investeringen	 100.000	20.000	5.000 

Bijdrage fondsen	 100.000	20.000	5.000



Exploitatie	 2013
	

2014	2015 

75.000 
10.000 

3.000 
5.000 

30.000 
6.000 
5.000 
2.000 
7.000 
3.000 
1.000 

15 000 
15.000 

1.000 
1.000 
1.000 

180.000 

Lasten 

Personeelskosten 
Projectondersteuning 
Kosten vrijwilligers 
Werving/opleidingskosten 
Huur 
Service kosten (gas/water/licht etc) 
Overige huisvestingskosten 
Huishoudelijke kosten 
Kantoorkosten/porti/telefoon/automatisering 
Administratie/accountant 
Verzekeringen 
Activiteitenkosten 
Kosten PR 
Kosten website 
Bestuurkosten 
Onvoorzien 

Totaal lasten

	

100.000	125.000 

	

10.000	10.000 

	

4.000	4.000 

	

5.000	5.000 

	

30.000	30 000 

	

6.500	7.000 

	

5.000	5.500 

	

2.500	2.500 

	

7.000	8 000 

	

3.500	3 500 

	

1.500	1.500 

	

18.000	20.000 

	

8.000	9.000 

	

1.000	1.000 

	

1.000	1.000 

	

2.000	2.000 

	

205.000	235.000 

Baten 

Bijdragen deelnemers 
Sponsoractiviteiten /sponsorloop 
Donateurs (particulieren) 
Sponsoring (bedrijven)/Rotary 
bijdragen fondsen/stichtingen 
gemeente Utrecht/omliggende gemeenten 

Totaal baten

2013 

10.000 
40.000 
15.000 
30.000 
50.000 
35.000 

180 000

	

2014	2015 

	

12.000	14.000 

	

50.000	60.000 

	

16.000	17.000 

	

40.000	50 000 

	

47.000	44.000 

	

40.000	50.000 

	

205.000	235.000 

Toelichting 

Investeringen 

Verbouwing/inrichting 

Inventaris/automatisering 
Baten 

Exploitatie 

Lasten 

Personeelskosten 
Projectondersteuning 

Werving/opleidingskosten 
Huur

De kosten van de verbouwing en inrichting zijn geraamd op 80.000. Dit is 
uiteraard afhankelijk van het pand dat beschikbaar komt 
Het eerste jaar zullen er extra investeringen in inventaris zijn. 
Naar verwachting zullen de investeringen uit fondsen gedekt worden. 

Aanstelling van 2 coördinatoren, in totaal van 1,0 naar 1,5 fte. 
Kosten extra inzet coördinatoren en externen t.b.v. projecten (onder andere 
fondsenwerving, allochtonen en mantelzorg); externe adviseurs. 
Dit betreft training nieuwe vrijwilligers, en bijscholing zittende vrijwilligers. 
Huur; dit kunnen ook hypotheeklasten zijn.



Hoogte is afhankelijk van het pand. 
Schoonmaakmaterialen, koffie/thee voor gasten. Schoonmaak gebeurt in 
eigen beheer door vrijwilligers 
Stijgt licht i.v.m. kosten automatisering. 
WA, inboedel en ongevallen. 
Themabijeenkomsten, activiteiten voor de gasten. 
Drukwerk, promotiemateriaal, representatiekosten. In 2013 extra kosten in 
verband met opening nieuw pand. 

Bijdragen van de gasten voor de activiteiten 
Deze bedragen dienen voort te vloeien uit het project fondsenwerving 
Idem 
Idem. 
Voor 2013 en 2014 is reeds ca 40.000 toegezegd. 
Omdat het Inloophuis een bovenstedelijke functie heeft zullen naast de 
gemeente Utrecht ook de omliggende gemeenten benaderd worden voor 
subsidie. 

Gas, water licht 
Huishoudelijke kosten 

Kantoorkosten 
Verzekering 
Activiteiten 
Kosten PR 

Baten 

Eigen bijdragen 
Sponsoring (bednjven) 
Donateurs (particulier) 
Donateurs (bedrijven) 
Fondsen/stichtingen 
Subsidie gemeenten

Uiteraard is er bij de baten sprake van communicerende vaten: indien b y . de sponsoring bedrijven achterblijft 
bij het geraamde bedrag zal dat tekort op een andere wijze gedekt moeten worden. Omgekeerd geldt dat 
indien de sponsoring bedrijven succesvoller blijkt te zijn dan begroot, daarmee een tekort elders gedekt kan 
worden. 

Marijke Overbeek 
Penningmeester Stichting Inloophuis Utrecht
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LIP S 
Instellingen Psycho-Sociale Oncologie 

Onderwerp :	Inloophuizen en de WMO 

Inleiding 

Gedurende de laatste 15 jaar heeft zich in Nederland een ontwikkehng voorgedaan, waardoor 
de psychosociale gevolgen van ziekte kanker beter kunnen worden opgevangen voor zowel de 
mensen met kanker, als hun naasten en nabestaanden. Dit geschiedt via psycho-educatie, 
steun (lotgenotencontact), aandacht en activiteiten in speciaal voor dit doel opgerichte en 
gespecialiseerde inloophuizen voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden. 

Het doel van het aanbod in het inloophuis is, dat mensen weer op hun eigen benen komen te 
staan. Het gaat om empowerment, vergroten van autonomie en zelfmanagement. Een 
inloophuis is dus ook een "uitloophuis". De huizen zorgen voor het welzijn en de gezondheid 
van een groot aantal inwoners binnen de gemeenschap (gemeenten) en voorkomen uitval in 
het arbeidsproces en terugval op de bijstand. 

In Nederland krijgt een op de drie mensen te maken met kanker. Een schrikbarend hoog 
aantal. Bij mannen is kanker inmiddels doodsoorzaak nummer 1. Gelukkig worden de 
vooruitzichten op doorleven met kanker beter, maar ongeacht de overlevingskans of 
verlengde levensverwachting, blijft de ziekte ingrijpend voor alien, die er mee te maken 
krijgen. Want, wat eerst zo vanzelfsprekend leek, is dat ineens niet meer. 

Achtergrond 

Bij veel mensen begint de verwerking pas na afloop van de behandeling, als zij niet meer 
omringd worden door de aandacht van specialisten en verpleegkundigen. Dat is ook de reden, 
dat de laatste jaren op verschillende plaatsen in het land inloophuizen en therapeutische 
centra zijn opgezet, waar ondersteuning wordt aangeboden in de vorm van: informatie, 
ontmoetingsmogelijkheden met ervaringsdeskundigen (lotgenoten), psycho-educatie, 
activiteiten gericht op het (her)krijgen van energie, thema-bijeenkomsten, ontspannende en 
creatieve activiteiten, rouwverwerking en informatie over mogelijkheden van aanvullende 
ondersteuning in de eigen regio. Inloophuizen werken hierbij samen met professionele 
psychosociale zorgverleners, kankerpatiëntenorganisaties, en diverse andere organisaties in 
de regio. Op deze wijze vervullen de inloophuizen een belangrijke rol in de ketenzorg. 
Zowel inloophuizen als therapeutische centra bieden psychosociale ondersteuning aan. Van de 
diensten van de therapeutische centra kan alleen gebruik worden gemaakt, indien er sprake 
is van een verwijzing. Voor de inloophuizen is geen verwijzing nodig. 
Het terrein van de psychosociale ondersteuning kent derhalve een tweetal 
aandachtsgebieden, te weten: 
• Basale psychosociale zorg: informatie, aandacht en een luisterend oor. Wordt in de 
inloophuizen uitgevoerd door getrainde vrijwilligers in samenspraak met professionele 
zorgverleners, zoals (huis-)artsen, verpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, geestelijke 
verzorgers, etc. De vrijwilligers, zijn getraind in gesprekstechnieken en in het bieden van 
psychosociale ondersteuning aan mensen, die te maken hebben met kanker. Het is een 
toegankelijke, laagdrempelige vorm van ondersteuning, waar geen verwijzing voor nodig is. 
• Specialistische psychosociale zorg: uitgevoerd door psychosociale zorgverleners 
(waaronder psychologen, psychotherapeuten en maatschappelijk werkers), in de eerste en 
tweede lijn. De therapeutische centra bieden deze ondersteuning. In tegenstelling tot de basis 
psychosociale zorg, die in de inloophuizen wordt gegeven, is voor de specialistische zorg wel 
een verwijzing nodig. 

IPSO, Rubenslaan 190, 3582 n Utrecht, tel.:+31 6 388 235 97, jnfoPipso.nl , www.ipsoml, CenE Bankiers, 
rek.nr.: 22.54.18.770
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P S 
Instellingen Psycho-Sodale Oncologie 

Ontwikkelingen 

Op dit moment zijn de inloophuizen in Nederland verenigd in de vereniging IPSO 
Inloophuizen, deel uitmakend van de koepel IPSO (Instellingen voor Psycho-Sociale 
Oncologie). Het andere deel van de koepel IPSO is IPSO Therapeutische Centra. 
Momenteel zijn er in Nederland 50 inloophuizen, gecombineerd met nieuwe initiatieven. De 
verwachting is, dat met 80 inloophuizen een redelijk goede dekking in Nederland wordt 
bereikt. 

Inloophuizen functioneren bij de gratie van vrijwilligerswerk. Vrijwel overal zijn het uitsluitend 
giften, donaties, etc., waarmee het inloophuis wordt gefinancierd. De bron van inkomsten is 
daardoor steeds heel onzeker. 
Van een structurele geldstroom is weinig of geen sprake, een enkel huis uitgezonderd. In die 
gevallen komen deze gelden vanuit de WMO en worden aangewend voor een (gedeeltelijke) 
betaling van bijv. een coördinator c.q. directeur van het betreffende huis. Het betreft hier, 
voor zover bekend, een drietal inloophuizen, waardoor dit helaas eerder uitzondering dan 
regel is. 
Daarnaast wordt vanuit de koepel IPSO Inloophuizen getracht een min of meer structurele 
geldstroom op gang te brengen. Echter, deze gelden zullen in de praktijk worden geoormerkt, 
waardoor zijn met name worden gebruikt voor de opleiding van vrijwilligers en coördinatoren, 
dan wel voor het realiseren van een keurmerk. 

De huidige regering wil de AWBZ decentraliseren. Het doel van deze decentralisatie is de 
ondersteuning dichterbij de burger te brengen, formeel geformuleerd als "het doel van de 
AWBZ-functie "begeleiding". 
Hierdoor zullen gemeenten daadwerkelijk meer mogelijkheden verkrijgen om kwetsbare 
mensen te ondersteunen en, waar mogelijk, meer te laten participeren in de samenleving. 

Daarnaast is het de verwachting, dat door de bezuinigingen binnen de GGZ een extra druk zal 
worden gelegd op de vrijwilligers van de inloophuizen, die een verminderd bezoek aan de 
therapeutische centra met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zullen moeten 
opvangen. 

Behoefte 

Steeds meer mensen in Nederland worden geconfronteerd met kanker. Per jaar komen er 
90.000 nieuwe patiënten bij en dit loopt op tot meer dan 95.000 in 2015 (zie o.a. 
Signaleringsrapport KWF kankerbestrijding, 2004). De levensverwachting van zowel mannen 
en vrouwen met kanker is in de afgelopen jaren sterk gestegen. Kanker is in meer dan 50% 
van de gevallen geen dodelijke ziekte meer, deels omdat meer mensen dan voorheen 
genezen, deels omdat de ziekte een meer chronische karakter krijgt. De andere 50% overlijdt 
aan de kanker, maar leeft er langer mee. Een steeds grotere groep mensen zal dus leven met 
de gevolgen van de ziekte en behandelingen. De verwachting is dat deze groep in 2015 een 
omvang van meer dan 700.000 mensen bereikt. Slechts een beperkt deel van hen vindt tot 
op heden de weg naar psychosociale zorg. Recent heeft het KWF nog mededeling gedaan van 
het feit, dat binnen een periode van 10 jaar het aantal kankerpatiënten met 40% zal 
toenemen. Hoewel de kans op "genezing" duidelijk in de naast toekomst ook zal toenemen, 
wordt hiermede onomstotelijk aangegeven, dat de psycho-sociale zorg voor mensen met 
kanker en hun naasten meer dan noodzakelijk is en in de toekomst een grotere plaats zal 
gaan innemen in de keten van zorg. 

IPSO, Rubenslaan 190, 3582 3) Utrecht, tel.:+31 6 388 235 97, info(atoso.nt, vvomipso.nl , CenE Bankiers, 
rek.nr.: 22.54.18.770
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Gedurende een reeks van jaren worden onderzoeken uitgevoerd naar klachten na diagnose 
en behandeling van mensen met kanker. Hieruit blijkt, dat: 
87% van de mensen met kanker psychische problemen heeft 
60% lichamelijke klachten, 
48% relationele problemen, 
40% problemen met de verleende zorg en 
20% financiële problemen. 

Uit dit onderzoek komt ook naar voren, dat 15 - 35% behoefte heeft aan professionele 
ondersteuning. De onderzoekers concluderen dat iedereen, ongeacht de fase van de ziekte, 
behoefte heeft aan basale psychosociale ondersteuning. Daarbij kan dan de recente 
opmerking van het KWF worden gevoegd, dat de psycho-sociale zorg voor mensen met 
kanker en hun naasten in de naaste toekomst meer dan gewone aandacht zal vergen. 

Uit een landelijk evaluatieonderzoek (Rapport 'Psycho-oncologie helpt' - uit 2011) blijkt dat 
mensen met kanker en hun naasten baat hebben bij het gespecialiseerde aanbod van IPSO-
instellingen. Bij aanmelding blijkt dat 69% van de cliënten zoveel depressieve klachten 
ervaart dat er sprake kan zijn van een depressie, 62% rapporteert een hoog niveau van 
spanning en 58% is ernstig vermoeid. Gedurende de begeleiding nemen deze klachten 
significant af tot respectievelijk 36, 46 en 40%. Tegelijkertijd nemen krachten toe, zoals is af 
te leiden uit meer welbevinden en een hogere kwaliteit van leven. De geboden hulp wordt 
hoog gewaardeerd. De cliënten geven de psychische begeleiding bij kanker het rapportcijfer 
acht. 
Veel inloophuizen maken gebruik van de kracht van lotgenotencontact. Uit onderzoek van 
Pruyn (Symposium Lotgenotencontact: de meerwaarde voor patient, arts en verpleegkundige, 
13 december 2005, Catharina-ziekenhuis Eindhoven) blijkt, dat er bij de helft van de mensen 
met kanker behoefte bestaat aan contact met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. 
Volgens Pruyn is lotgenotencontact gebaseerd op sociale vergelijking. Door jezelf te 
vergelijken met een ander, zie je, dat je niet de enige bent. Dat anderen zich er ook doorheen 
hebben geslagen, dat bang zijn eigenlijk heel normaal is, dat er nog een gewoon leven naast 
of na kanker mogelijk is. Sociale vergelijking kadreert en relativeert de eigen problemen en 
de eigen situatie. 
Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van lotgenotencontact toont aan, dat dit 
resulteert in een afname van angst, neerslachtigheid en psychosociale klachten, en een 
toename van het gevoel van eigenwaarde. Ook gevoelens van onzekerheid nemen af, mits 
naast lotgenotencontact ook belangrijke informatie van de medisch specialist wordt 
verkregen. 

Rol van de gemeenten 
De decentralisatie van de AWBZ-begeleiding naar de WMO maakt de rol van de gemeenten op 
het terrein van de gezondheidszorg alleen maar belangrijker. Hoewel gemeenten ieder op zich 
zelfstandig opereren, zullen zij allemaal ervaren, dat de vraag naar psychosociale 
zorgverlening voor mensen met kanker en hun naasten alleen maar zal toenemen. Het is een 
terrein waarop duidelijk successen zijn te boeken, waardoor minder beroep zal worden 
gedaan op de publieke middelen. 
Doelen (waar willen wij over 5 jaar staan): 

1. Een verdergaande professionalisering van alle inloophuizen, waardoor meer kwaliteit 
en uniformiteit wordt verkregen, 

2. Een goede spreiding van inloophuizen over het land, zodat een inloophuis in principe 
binnen een half uur bereikbaar is, 

3. Elk inloophuis een betaalde coördinator, 
4. Nog meer marktgericht aanbod. 

Graag treden de IPSO Inloophuizen in overleg met de gemeenten om te bespreken in 
hoeverre zij financiële ondersteuning kunnen bieden om deze doelen te gaan realiseren. 

IPSO, Rubenslaan 190, 3582 ii Utrecht, tel.:+31 6 388 235 97, infoPioso,nt, www.ibso.n(, CenE Bankiers, 
rek.nr.: 22.54.18.770
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Instellingen Psycho-Sociale Oncologie 

Kenmerken Inloophuizen 
1. Laagdrempelige inloop. Men kan komen wanneer men wil, men kan naar eigen 

keuze aan activiteiten deelnemen, etc., 
2. De vrijwilligers kunnen snel handelen, waarbij goed kan worden ingespeeld op de 

behoeften en de vragen van de gast, 
3. Er zijn korte lijnen, 

Noot: In deze is een inloophuis te vergelijken met de buurtzorg 
4. Het biedt een loketfunctie voor iedereen, die te maken heeft met kanker, 

Noot: Als mensen met een andere ernstige ziekte zich zou melden, dat worden deze niet geweigerd, maar op een 
correcte wijze doorverwezen. 

5. Het betreft hier een duidelijke doelgroep 3 mensen met kanker en hun naasten, 
Noot: Kanker heeft specifieke problemen en is nog immer omgeven met taboes, te weten: het taboe, dat men 
ziek is, vervolgens het taboe, dat men kanker heeft en misschien wel doodgaat en tenslotte het taboe, dat men 
ondersteuning nodig heeft.) 

6. Indien geen ondersteuning wordt geboden, zullen kankerpatiënten en mantelzorgers 
eerder, vaker en langduriger een beroep doen op (welzijns)instanties, i.c. gemeenten, 
maar ook op de gezondheidszorg, 

7. Inloophuizen behoren zowel tot de welzijnssector als de geestelijke gezondheidszorg, dan 
wel zitten op de grens van beiden. 

8. Inloophuizen werken gezinsgericht (systemisch) en zijn daarmee uniek in hun aanpak. 
9. Door te werken met vrijwilligers zijn inloophuizen goedkoop. 
10. Kanker krijgt een steeds meer chronisch karakter, waarmee de zorgvraag specifieker 

wordt. Dit nog los van de toegenomen complexiteit van de samenleving (bijv. gebroken 
gezinnen, kinderen met ADHD, PDDNOS,etc). Ergo: Er bestaat een gerede kans, dat zowel 
de (zieke) burgers in kwestie als zijn/haar naasten in de toekomst een steeds groter 
beroep op welzijn en gezondheidszorg gaan doen, 

11. In een inloophuis wordt op een goedkope en laagdrempelige wijze aan betrokkenen 
bagage gegeven, waardoor deze een ontwikkeling kunnen doormaken om het leven weer 
op eigen benen voort te zetten, 

12. Een goede psychosociale zorg kan een preventieve werking hebben, m.a.g. minder of 
korter gebruik van (relatief dure) professionele zorg, minder schooluitval bij kinderen en 
jongeren, etc., 

13. Inloophuizen beschikken over een grote sociale kaart, waardoor men gericht kan 
doorverwijzen. Zij zijn als het waren de "spin in het web". 

Utrecht, 9 oktober 2011 
Maria van Balen 
Chris Gispen 
Nel Kleverlaan 
Lily Nieuwenhuizen 

Bronnen (onder meer): 
1. "Inloophuizen voor mensen met kanker en hun naasten", artikel in Forum, 2009, auteurs Adriaan Visser, 

Willem Geluk, Ninke van Leeuwen, Hester van Liempt, Ercolie Bossema, Lily Nieuwenhuizen, Ailed van der 
Aa, 

2. "Evaluatie psychosociale begeleiding Adamas Inloophuis2007 - 2008", Ninke van Leeuwen, Hester van 
Liempt, Adriaan Visser en Ercolie Bossema, 

3. "Luisterend oor, warm hart", artikel Tijdschrift voor Oncologie, 2009, Jan Willem Veenhof, 

Ref: g:\ipso\bestuur\vng-wmo-overleg\2011-10-9 , inloophuizen en de wmo (update).doc 

IPSO, Rubenslaan 190, 3582 33 Utrecht, tel.:+31 6 388 235 97, infoc@ipso.nl , www.ipso.n(, CenE Bankiers, 
rek.nr.: 22.54.18.770
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dag	activiteit
	 tijdstip 

Di 3	Workshop Mandala tekenen (aanmelden svp) 
Kennismakingsochtend Stoma vereniging 
Massage  

Wo 4	Voetreflexologie 
Coach aanwezig voor individueel gesprek 
Creatieve Inloop: Schilderen  

Do 5	Yoga (aanmelden svp) 
Di 10	Creatieve Inloop: Werken met Klei 

Massage 
Wandelen

10.30 - 12.30 
10.00 - 12.00 
Op afspraak  
Op afspraak 
11.00 - 16.00 
13.30 - 15.30  
11.00 - 12.30  
10.00 - 12.30 
Op afspraak 
13.00 - 15.00 

agenda mloophu)sutrecht 
voor mensen die geconfronteerd zijn met een levensbedreigende ziekte 

Activiteiten apri l 2012 
Voor uitgebreide informatie zie ook www.inloophuisutrecht.n1 of bel Inloophuis Utrecht: 030-2803738 

Dagelijkse activiteiten: 
Het inloophuis is open op: 
Dinsdag van 9.30 - 15.00 / Woensdag van 9.30 - 16.00 / Donderdag van 9.30 - 14.00 
Voor inloop, lunch en advies van de oncologieverpleegkundige. 

Bijzondere activiteiten in april 
• Elke 1e en 3e dinsdag van april-juni; Workshop mandala tekenen (aanmelden svp) 
• Kennismaking nieuwe leden Stomavereniging (3 april) 
• Koor op 11 en 25 april 
• VERWENDAG voor vrouwen (18 april, aanmelden noodzakelijk) 

Programma april 2012 

Wo 11 Voetreflexologie	 Op afspraak 
Koorrepetitie: Zingen voor je leven	 10.00 - 13.00 

Do 12 Yoga (aanmelden svp)	 11.00 - 12.30 
Spreekuur Werk en Kanker (aanmelden svp)	 11.00-12.00  

Di 17	Workshop Mandala tekenen (aanmelden svp)	 10.30 - 12.00 
Massage	 	  Op afspraak  

Wo 18 VERWENDAG voor vrouwen (aanmelden svp)	 9.45 - 14.45  
Do 19 Yoga (aanmelden svp)	 11.00 - 12.30  
Di 24 	Creatieve Inloop: Werken met Klei	 10.00 - 12.00  
Wo 25 Koorrepetitie: Zingen voor je leven	 10.00 - 13.00 

Wandelen	 13.00 - 15.30 
Creatieve Inloop: Kaarten maken	 13.30 - 15.30 

Do 26 Yoga (aanmelden svp)
	

11.00-12.30 

Buurthuis de Jutter Amerhof 66, 3522 TR Utrecht. tel. 030 - 280 37 38



De Angstel 31 A/C
	

2621 WC Breukelen 

Langstraat 21/A 

Langstraat 21/B 

Langstraat 4/A 

Rijneiland 5 

Essenkamp 38

3981 ET Bunnik 

3981 ET Bunnik 

3981 EV Bunnik 

3984 MA Odijk 

3732 EX De Bilt 

St. Laurensweg 15
	

3721 BA De Bilt 

Jan Provostlaan 79/85 

Haydnlaan 34 
Julianalaan 17/A 

Orionlaan 61 

Rubenslaan 1 E-1

3732 RC Bilthoven 

3723 KH Bilthoven 
3722 GD Bilthoven 

3721 HR Bilthoven 

3723 BM Bilthoven 

MAILING LIJST VERWIJZERS REGIO UTRECHT 

Huisartsenpraktijk De Angstel 

Huisartsenpraktijk Rinnebeek 

M.J. 
D. 
J.A. 
J. 
A.J 
H.M 
I.E.H. 
J.W. 
M. 
S.M 
M. 
F.N. 
D.J.H. 
B.W.S. 
N.

 H.A.M. 
M.M.M. 
G.J.A. 
A.C.H. 
J.F. 
M M M. 
F.N. 
H.T. 
D.L.M. 
L.G. 
L.F. 
J. 
W. 
L. 
F.R 
J.V.M. 
P.L.G. 
J. 
S.
M. 

J. 
T.M.W. 
R. 
J.P 
M B.L

Pon 
Rietdijk 
Andriesse 
Theunissen 
Klein Ikkink 
Pieters 
Verbeek-Starink 
Groenendijk 
Franssens 
Oude Vrielink 
Reedijk 

van den	Berg 
van	Steenis 

Tinnemans 
Hofs 

van	Maanen 
Mulder 
Daggelers 
Valkenburg 
Bolderink 

de	Groot 
Hirsch 
Zijl-Bongaerts 
Zwart 
Vromen 

de	Back 
van	Andel 
de	Vries 

Seesing 
van der	Weide 
van	Leer 

Franke-Need 
Maarsseveen 
Asgarali 

van	Doormaal 
Stienstra 

van der	Horst 
Verdijk 
Seggers 
Nijssen 

van der	Cruijsen

Naam praktijk
	

Aanhef en voorl, Tussenvoeg Naam
	

Werkadres
	

Postcode Plaats 

Huisartsenpraktijk Franssens/Groenendijk 

Huisarstenpraktijk Reedijk 

Huisartsenpraktijk van SteenisfTinnemans 

Huisartsenpraktijk Odijk 

Huisartsenpraktijk Essenkamp 

Huisartsenpraktijk Provoostlaan 

Huisarts 
Huisartsenpraktijk Bilthoven 

Huisartsenpraktijk Orionlaan 

Huisartsenpraktijk Bilthoven Noord
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4695 CC 
3612 BV 
3769 GM 
3769BA 
3769VD 
3734 BB 
3734 CN

Maartensdijk 
Tien hoven 
Soesterberg 
Soesterberg 
Soesterberg 
Den Do!der 
Den Dolder 

MAILING LIJST VERWIJZERS REGIO UTRECHT

Aanhef en voorli Tussenvoeg Naam Naam praktijk 

Huisartsenpraktijk Molenweg 

Huisartsenpraktijk Janssen 
Huisartsenpraktijk 
Medisch Centrum Soesterberg 
Huisartsenpraktijk 
Huisartsenpraktijk 
Huisartsenpraktijk 
Huisartsenpraktijk de Paltz 
Huisartsenpraktijk de Paltz 

Huisartsenpraktijk De Weerark 

Julius Gezondheidscentrum Veldhuizen 

Huisartsenpraktijk Marepark 

Huisartsenpraktijk De Meent 

Medisch Centrum Leebrug 

Huisartsenpraktijk Loerik 

Medisch Centrum Molenzoom 

Medisch Centrum Molenzoom

D. 
H. 
S. 
J.H.E. 
H.L.M. 
F.F. 

P. 
A 
M. 
L. 
M.H.J.L. 
L. 
C.J. 
P.J.A. 
Mw. L.T.H. 
Dhr. C.S. 
Mw. A.N 
Mw. K.	den 
Mw. F.J. 
Mw. N. 
W. 
D.	 van 
I.C.	 de 
E.B. 
M.F. 
J.N.J. 
Mw. 
Mw. M.N.F 
Mw. L. 
H. 
D.J.H.	van 
C.D. 
J. 
Mw. E. 
Mw. E.S.N.D. 
A.N. 
Mw. M.J. 
Mw. C. 

Mw. M.	van 
Mw. M.H.

Bentz van den Berg 
Boersma 
Schippers 
Janssen 
Dapper 
Leyssius 
Creutzberg 
Mohaz_zab 
Brandt 
Eijk 
Pannekoek 
Wagenberg 
Bijkerk 
Liere 
Smeenk 
Aarts 
Bossers-Pletzers 
Ouden 
Ummels 
Wildervanck-Dekker 
Bosboom 
Sleeuwen 
Voogdt 
Mees 
Koot 
Sleijffers 
Rutgers 
Baars-Aartssen 
Tychon 
Boerma 

Oord 
Rebergen 
Crucq 
Elshof 
Zwanenburg 
Goudswaard 
Lamers 
Ruitenbeek 
Abarbanel 
Beek 
Provily

Werkadres 

Molenweg 23 

Oostvest 22 
Laan van Niftarlake 60 
Buys Ballotlaan 6 
van Angerenstraat 1 
Dorpsplein 106 
Dolderseweg 57/A 
Paltzerweg 210 

Zandweg 147 

Molenpolder 20 

Touwslagerlaan 247 

Meentweg 166/A 

Sandelhout 1 

Beusichemsetuin 3 

De Molen 61 

De Molen 83

Postcode Plaats 

3738 DC Maartensdijk 

3454 HA De Meern 

3453 NZ De Meern 

3454 GX De Meern 

3454 AZ De Meern 

3991 PZ Houten 

3994 PC Houten 

3995 AW Houten 

3995 AW Houten 

van 

van 

van
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MAILING LIJST VERWIJZERS REGIO UTRECHT 

Naam praktijk	 Aanhef en voorli Tussenvoeg Naam	 Werkadres	 Postcode Pleats 

Mw. E.A.M.	 Slok 
P.J.	 Streefkerk 

Medisch Centrum Dorp	 H.	 van den	Assem	 Prins Bernhardweg 69	3991 DE Houten 
A.	 van der	Hoeven 
V.A.).	 Deijns 
E.C.	 de	Goede 
A.	 van der	Hoeven 
M.H.M.	 Ebbing 
H.C.	 Peucker 
C.A.M.	van den	Dool-Marcus 

Huisartsenpraktijk Beekmos	 S.E.	 van	Haren	 Beekmos 5	 3994 KZ Houten 
B.A.W.	 Kienhuis 
M.F.	 Zonneveld 

Huisartsenpraktijk de Glennhof	 H.S	 Neerken	 Marinus Vermeerplein 2	3401 HZ Usselstein 
A.G.	 van	Zijl 

Huisartsenpraktijk de Ametishof	 R.K.	 Petrov	 Marinus Vermeerplein 2	3401 HZ Usselstein 
C.J.M.	 Bomers 

Huisartsenpraktijk 't Steyn	 H.A.	 Lammers	 Eiteren 15	 3401 PS IJsselstein 
Ph. L.	 Salome 
M.C.	 Tijssen 
I.	 de	Jong 

Gezondheidscentrum de Meridiaan	 P.J.A.	 Bruens-van Ballegooijen Tiranastraat 7	 3404 CJ	IJsselstein 
Fa E.	 Hardam 
F.J.M.	 Spee 
M.	 Nasseri 

Huisartsenpraktijk de Weegbree	 M.S.A.	 Pillen	 Weegbree 1	 3401 KA IJsselstein 
M.Y.	 Beukers 
F.	 Verhagen-van Woerkum 

Huisartsenpraktijk De Poort	 W.A.F.	van	Hoogstraten	 Utrechtsestraat 1	 3401 CS IJsselstein 
R.H.M.	 Roelofs 

Huisartsenpraktijk Emmaweg	 J.0	 Bleeker	 Emmaweg 1/A	 3603 AK Maarssen 
I.P.C.	de	Ruiter 

Huisartsenpraktijk Pauwenkamp	 G	 Breur-Paymakers	Pauwenkamp 30	 3607 GB Maarssen 
M.	 Gresnicht-Verhoef 

Huisartsenpraktijk Reigerskamp	 M.	 Leine	 Reigerskamp 483	 3607 JC Maarssen 
E.	 Stam 

Huisartsenpraktijk	 C.	 van	Wincoop	 Beethovenlean 1	 3603 CH Maarssen 
Huisartsenpraktijk Zwanenkamp	 W.	 Johnson	 Zwanenkamp 379	 3607 SL Maarssen 

A. Ouwehand 
B. Stegeman 
M.	 van	Wezel
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MAILING LIJST VERWIJZERS REGIO UTRECHT 

Naam praktijk	 Aanhef en voorli Tussenvoeg Naam	 Werkadres	 Postcode Plaats 

R.	 Willemen 
Huisartsenpraktijk Zandweg-Oostwaard	 R.H.A.	 Wennekes	 IJsvogel 2	 3602 XN Maarssen 
Gezondheidscentrum Boomstede	 B.	 van den	Enden	 Boomstede 204	 3608 AK Maarssen 

E.	 Zuiderwijk 
D.	 Damme 
A.	 Machielse 
R.	 Beijaart 
S.	 Nierstrasz 

Gezondheidscentrum Spechtenkamp	 B.3.	 de	Boer	 Spechtenkamp 233/A	3607 KN Maarssen 
P.	 van	Koningsbruggen 
A.	 Leemereise 
K.	 van	Sluisveld 
I.	 Volman 

Huisartsen onder een dak	 E	 Mulder	 Hof van batenstein 4	4131 HC Vianen 
J.H.	 Bouwman 
H.J.C.	 Raven 
B.I.	 Gotz 
G.	 Hemelaar 
R.E.	 Lemij 

Julius Gezondheidscentrum Vleuterweide	 V.R.A.	 Straal	 Utrechtse Heuvelrug 130/132 3452 Ha Vleuten 
M.	 Hollander 
1.	 Holtman 

Huisartsenpraktijk	 F.	 Drost	 Wetering 8	 3451 BM Vleuten 
T.S.	 van	Suchtelen 
D.M.	 Grundlehner	 Puntenburg 1	 3451 CD Vleuten 

Huisartsenpraktijk De Weerark	 C..J.	 Bijkerk	 Middenburcht 116	 3452 MT Vleuten 
P.J.A.	van	Liere 
L.T.H.	 Smeenk 
T.	 Veltman 
J.C.M.	 Granneman 

Huisartsenpraktijk	 E.A.E.	 Scheele	 Prof. Bronckhorstlaan 5	3451 ER Vleuten 
C.P.J.G.M.	 Tibosch 

Huisartsenpraktijk	 A.M.	 de	Boer	 Oranje Nassaulaan 32	3708 GD Zeist 
Huisartsenpraktijk	 J.G.	 van den	Berg	 Kroostweg 43	 3704 EB Zeist 

E.	 Koelma 
R.W.J.	van der	Heijden	 Kroostweg 43	 3704 EB Zeist 

Huisartsenpraktijk	 N.M,	 Harkink	 Laantje zonder Eind 3	3701 BT Zeist 
B.	 Ott 
W.L.F.	 Bedaux 
E.W.	 van de	Beek 
C.M.J.	 Bonekamp
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MAILING LIJST VERWIJZERS REGIO UTRECHT 

Huisartsen

Aanhef en voorl, Tussenvoeg Naam	 Werkadres	 Postcode Plaats 

S.	 vd	Meer	 Tollenslaan 30	 3702 GV Zeist 
P.G.W.	 Jans 
B.R.	 Tjaden 
R.I	 van	Botman	 Laan van Beek en Royen 39 3701 AK Zeist 
D.F.	 van	Houten 
C.	 Huntjes 

Naam praktijk 

Huisartsen 

de 

Gezondheidscentrum Zeist-West

	

	 3.W. 
IH. 

Huisartsen
D. 

Huisartsen	 J.A. 

Huisarts	 L.

Rost	 De Clomp 33-06	 3704 KB Zeist 
Tilstra 
Groenewegen-de Rooij Sofialaan 31/S	 3708 HC Zeist 
Groot 
Arendshorst	 Laan van Vollenhove 20/A	3706 AA Zeist 
Voogd 
Loncle-Franssen	Potgieterlaan 2/A	 3702 GS Zeist
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>nloophwsutrecht 

) Amerhot bb 
3522 TR Utrecht 

tel. 030-280 37 38 
info@inloophuisutrechtml 
www.inloophuisutrecht.nl 

Rabobank 1491.34.487 
kvk nummer 30244058

Activiteiten, informatie en 
steun voor mensen met 
kanker of een andere 
levensbedreigende 
ziekte en hun naasten 

f
mloophwsutrecht 

www.inloophuisutrecht.n1 



là 

Leven met een ernstige ziekte 
Veel mensen met een ziekte als kanker of hartfalen ervaren het leven als 
onrustig: er moet van alles, iedereen trekt aan je en toch voelt het soms 
alsof je er alleen voor staat. 

Inloophuis Utrecht biedt een veilige plaats waar mensen met een ernstige 
ziekte en hun naasten, elkaar kunnen ontmoeten. U vindt er ontspanning, 
ontmoeting, een kop koffie en een praatje met een vrijwilliger of medebe-
zoeker. U krijgt er informatie, steun en begeleiding bij het omgaan met uw 
ziekte. 

Informatie 
Inloophuis Utrecht biedt informatie over ondersteuning in de Utrechtse 
regio. Waar moet u bijvoorbeeld zijn voor zorg, vrijwilligershulp of 
patiëntenverenigingen? Hoe regel je hulp? Welke extra kosten zijn hiermee 
gemoeid? 

Bekijk op uw gemak onze boeken en folders over vele zaken rondom ziek 
zijn, behandelmethoden en aanvullende therapie. Er is toegang tot internet. 

Steun en begeleiding 
Onze getrainde vrijwilligers staan voor u klaar met hun gezelschap en een 
luisterend oor. Regelmatig starten kleine gespreksgroepen over diverse 
onderwerpen, met een deskundige gespreksleider (denk aan delen van 
ervaringen na de diagnose, tijdsbesteding en ziek-zijn, ontmoeting voor 
nabestaanden). Daarnaast zijn er thema-avonden over bijvoorbeeld ver-
moeidheid, financiele gevolgen van ziekte of huidverzorging bij ziekte en 
behandeling.

Ontspanning 
In ons Inloophuis kunt u meedoen met allerlei activiteiten. Denk aan biljarten, 
schilderen, zingen in het koor, koken, bloemschikken, yoga, wandelen maar 
ook aan massage of een voetreflexbehandeling. We organiseren regelmatig 
wellnessdagen, excursies en uitstapjes. Kijk op www.inloophuisutrecht.ni  
voor de actuele agenda. 

U kunt bij Inloophuis Utrecht terecht zonder afspraak. Een gastvrouw of 
gastheer helpt u op weg, beantwoordt uw vragen en laat de mogelijkheden 
zien. 

Praktische informatie 
Inloophuis Utrecht is gevestigd in buurt- en activiteiten centrum 
De Nieuwe Jutter. 

Opening 

Wij zijn op dinsdag, woensdag en donderdag geopend. 

Adresgegevens 
Buurthuis De Nieuwe Jutter 
Amerhof 66 
3522 TR Utrecht 
tel. 030 - 280 37 38 
mail: info@inloophuisutrecht.nl 
website: www.inloophuisutrecht.nl 

Kijk voor informatie over activiteiten, vrijwilliger worden of sponsoring op 
www.inloophuisutrecht.n1 

Indien nodig en gewenst kan de coordinator u doorverwijzen naar	
II 

passende professionele hulpverleners.	 lnloophuis Utrecht is aangesloten I.P.S.0.(instellingen Psycho-Sociale Oncologie).
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