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Voorwoord 

Ieder mens wordt geboren als een ruwe diamant, en krijgt daarbij de kans de 

verschillende facetten te polijsten en te laten schitteren in de zon. Dit noemen 

we simpelweg leven. Wanneer ons lichaam ons door een ziekte in de steek laat 

ontstaat een doffe plek of een breuk in een van de facetten. Maar we blijven die 

unieke en prachtige diamant, die in het Grieks adamas wordt genoemd. 

 

Het jaar 2007 was het jaar waarin het Adamas Inloophuis voor een tweejarige 

pilot haar deuren opende. Vanaf de eerste dag werd duidelijk dat de door vrijwil-

ligers en therapeuten geboden complementaire zorg voor mensen met kanker en 

hun naasten in een grote behoefte voorziet. Gasten omschrijven hun bezoek aan 

het inloophuis als een warme deken, waaronder ze zich beschermd voelen en 

zich even kunnen opladen. En op de allermoeilijkste momenten weten ze zich 

door de toegewijde Adamas-medewerkers op hun weg door het leven ‘een eindje 

gedragen’.   

 

Ook de overheid, de zorgsector en het regionale bedrijfsleven hebben zich voor 

de duur van de pilot aan het inloophuis verbonden. Dit brede draagvlak maakt 

het Adamas Inloophuis een prachtig voorbeeld van waartoe maatschappelijke 

betrokkenheid kan leiden. Het betekent echter niet dat we achterover kunnen 

leunen. De organisatie staat nu voor de uitdaging de structurele financiering van 

haar activiteiten te waarborgen. Op dit vlak is nog een lange weg te gaan, maar 

deze wordt vol vertrouwen ingeslagen.  

 

Met veel plezier en trots presenteren wij u het jaarverslag 2007 en de plannen 

voor 2008. We hopen dat deze u met hetzelfde enthousiasme zullen vervullen als 

waarmee wij het nieuwe jaar zijn ingegaan. 

 
Het team van coördinatoren, 
 
José Kortekaas 

Petra Penning 

Lily Nieuwenhuizen 

Cees Dercksen 
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1. Inleiding 

Jaarlijks wordt in Nederland bij zo’n 65.000 mensen (0,4% van de bevolking) 

kanker vastgesteld. Uit prognoses door het KWF en het NKI blijkt dat in het jaar 

2015 jaarlijks 85.000 nieuwe patiënten de diagnose kanker zullen horen. Voor 

de snel groeiende regio Haarlemmermeer, Kennemerland en de Duin- en Bollen-

streek betekent dit dat er momenteel al rond de 10.000 mensen die ziek zijn 

(geweest) wonen, en er jaarlijks 2.200 nieuwe patiënten bijkomen.  

Door steeds vroegere signalering en effectievere medische behandeling is de 

levensverwachting van kankerpatiënten toegenomen. De overlevingskans (d.w.z. 

na 5 jaar nog in leven) bedraagt momenteel 60%, waardoor het aantal mensen 

dat de ziekte overleeft groeit.  

 

Onder invloed van intensieve behandelingen, zoals chemokuren en bestralingen, 

voelt men zich ziek en wordt men geconfronteerd met een andere levensver-

wachting. Het leven moet opnieuw worden ingericht en zin worden gegeven, 

zowel dat van de persoon in kwestie als van diens naasten. Het spreekt voor zich 

dat psychische ondersteuning en begeleiding gedurende het gehele ziekte- en 

genezingsproces wenselijk zijn om de kwaliteit van leven te bevorderen, om een 

sociaal isolement te voorkomen en om mensen na hun ziekte weer op weg te 

helpen. In het ziekenhuis is alles gericht op de genezing van de patiënt; in het 

Adamas Inloophuis draait alles om zijn of haar heling. 

 

Het Adamas Inloophuis, gevestigd nabij het centrum van Nieuw Vennep, is een 

inloophuis en therapeutisch centrum voor mensen met kanker en hun naasten, 

met als primaire doel het van integrale, behoeftegerichte zorg aan de gasten. 

Deze zorg richt zich niet op genezing, maar stelt het verlichten van klachten en 

het ‘helen’ van de mens voorop. Het vertrekpunt en de visie van waaruit wordt 

gewerkt is Door kanker bewust leven. De daaraan verbonden missie is om men-

sen kanker te laten ervaren dat zij, ondanks de ziekte, middenin het leven kun-

nen blijven staan. In het inloophuis is alles gericht op het contact maken met 

leven; voor mensen die dat gedurende of na hun ziekte opnieuw moeten leren, 

voor hen voor wie de laatste levensfase is aangebroken, én voor degenen die als 

naaste of nabestaande met kanker geconfronteerd zijn (geweest).

 

 

 
In de regio Haarlem-
mermeer, Kennemer-
land en Duin- en Bollen-
streek wonen rond de 
10.000 mensen die kan-
ker hebben (gehad).  
Jaarlijks komen er 2.200 
nieuwe patiënten bij. 



Het dienstenaanbod van het Adamas Inloophuis omvat: 

 

• Het bevorderen van het zelfstandig functioneren en van deelname aan 

het maatschappelijk verkeer van mensen met kanker, door middel van 

het bieden van behoeftegerichte ondersteuning en/of psycho-

oncologische begeleiding; 

 

• Het ondersteunen van mensen met kanker en hun naasten (familieleden, 

mantelzorgers,  vrijwilligers, vrienden en klasgenootjes) door middel van 

het geven van informatie en advies, en door middel van het organiseren 

van workshops, lezingen en trainingen. 

 

Er is bewust gekozen voor het creëren van een zogeheten healing environment 

(helende omgeving), vanuit de gedachte dat een prettige, gezonde en veilige 

omgeving een positieve invloed heeft op het genezings- of helingsproces. Naast 

de op de individuele behoeften en wensen van de gasten gerichte houding van de 

Adamas-medewerkers wordt de warme, betrokken sfeer in het inloophuis be-

paald door warm kleur- en materiaalgebruik. 

 

Op 14 februari 2007 opende het inloophuis haar deuren. In zeer korte tijd heeft 

het zich een plek verworven binnen de (reguliere) zorgketen. Op grond van de 

vele reacties van gasten en andere betrokkenen mag worden opgemaakt dat de 

organisatie geslaagd is in het vullen van een leemte op het gebied van aanvul-

lende, niet-medische oncologische zorg.  

De eerste resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar de toegevoegde waar-

de van deze vorm van zorg laten eveneens een hoge ‘klanttevredenheid’ zien. De 

sfeer in het huis en de betrokkenheid en professionaliteit van de Adamas-

medewerkers worden als bijzonder prettig ervaren. 

 

Ondanks het streven naar laagdrempeligheid blijkt voor veel kankerpatiënten de 

psychologische stap van het toegeven tot deze groep patiënten te behoren moei-

lijk te nemen. Door het houden van open dagen waarop belangstellenden ano-

niem binnen kunnen lopen, en door het organiseren van ‘ongedwongen’ (spor-

tieve en creatieve) activiteiten wordt deze stap makkelijker. 

 

 
 
Het Adamas Inloophuis 
biedt mensen met kan-
ker en hun naasten be-
hoeftegerichte onder-
steuning tijdens en na 
het ziekteproces.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 Met de toenemende naamsbekendheid, in een steeds groter gebied, groeit het 

aantal gasten. Ook bij het betrekken van sponsoren richt de organisatie zich op 

een grotere regio. Zij worden uitgenodigd het huis te bezoeken en de helende 

sfeer in zich op te nemen.  

 

De veelvuldige contacten met hulpverlenende organisaties uit de reguliere zorg 

verlopen soepel. Regelmatig worden gezamenlijke initiatieven ontplooid, zoals 

workshops, lezingen en voorlichtingsavonden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
In het ziekenhuis is alles 
gericht op de genezing 
van de patiënt; in het 
Adamas Inloophuis 
draait alles om diens 
heling. 
 



2. Organisatie 

De organisatie van het Adamas Inloophuis kan als volgt worden weergegeven: 

 
Bovenstaand model laat duidelijk zien dat de gasten in het inloophuis centraal 

staan, en ondersteund, gedragen en begeleid worden door de vrijwilligers en 

(oproepbare) therapeuten (in 2007 respectievelijk 18 en 14 personen). 

 
Er zijn in 2007 vier coördinatoren aangesteld voor de volgende functies en uren: 

• Vrijwilligers: José Kortekaas (20 uur)  

• Therapeuten: Cees Dercksen (12 uur) 

• PR en Communicatie: Lily Nieuwenhuizen (20 uur) 

• Kinderen en Jeugd: Lynn Jonkman (8 uur) ( vanaf 1 augustus)  

 
Het dagelijks bestuur van de Stichting Adamas Inloophuis wordt gevormd door 

Bab van Groenigen (voorzitter), Ed Nieuwenhuizen (penningmeester), Roel Borst 

(secretaris) en Mieke Blankers en Hans Trompert (leden). Het bestuur vergadert 

om de maand, en heeft met dezelfde frequentie een gezamenlijke vergadering 

met de coördinatoren van het inloophuis. 

 

Middels de Stichting Inloophuizen Integrale Zorg Nederland vindt fondsenwer-

ving plaats ten behoeve van de Stichting Adamas Inloophuis. 

 

Van het comité van aanbeveling maken de volgende personen deel uit: prof. dr. 

B. Pinedo, prof. dr. H.S.A. Heymans, dr. J. M. Schröder en dhr. C. Broekhoven.

  

      



3. Evaluatie 

Deze eerste periode hebben de activiteiten van de organisatie vooral in het teken 

gestaan van het verkrijgen en het vergroten van naamsbekendheid bij potentiële 

gasten, sponsoren, overheden en hulpverlenerorganisaties. Om het kinderproject 

van de grond te krijgen is een aanvang gemaakt met het opbouwen van een net-

werk van scholen en andere betrokken instellingen. Daarnaast is veel tijd geïn-

vesteerd in het ontwikkelen en opzetten van diverse activiteiten voor de gasten.  

 
 
Veilige en uitnodigende omgeving 

Er is in het Adamas Inloophuis een veilige en vertrouwenwekkende omgeving 

gecreëerd voor de gasten, vrijwilligers en therapeuten. Deze omgeving nodigt uit 

tot heling en persoonlijke groei. De zorg en opvang van de naasten (partners,  

kinderen, familieleden) wordt niet alleen zeer gewaardeerd door de betrokkenen 

zelf maar heeft ook een sterk toegevoegde waarde ten opzichte van de reguliere 

zorg, die zich vooral en hoofdzakelijk alleen op de patiënt richt.  

Er wordt vooral ook voor acute psychosociale zorg aan de deur geklopt, terwijl 

de verwachting was dat deze hulpvraag pas later in het ziektetraject zou komen. 

De helingsfase komt derhalve kennelijk al in een veel vroeger stadium op gang 

dan verondersteld.  

 

Op grond van deze ervaringen is de organisatie gekomen tot de allesomvattende 

term life-care-support. Hierin ligt besloten dat het draait om bewust leven (life), 

waarbij in een acute behoefte wordt voorzien door de gasten op te vangen en 

wanneer nodig ‘een stukje te dragen’ (care), en hen vervolgens te begeleiden in 

het hervinden van hun eigen kracht en vermogen weer betekenisvol te kunnen 

leven (support).  

 

De Adamas-medewerkers hebben dit jaar ook afscheid moeten nemen van gas-

ten die zijn overleden. Ook – of misschien juist dan - wanneer er geen genezing 

meer mogelijk is kan het inloophuis een betekenisvolle rol spelen. De begelei-

ding en ondersteuning van de gast in het proces van acceptatie en het afscheid 

nemen van het leven, en later ook de nabestaanden in het dragen van hun ver-

lies, is ook een vorm van life-care-support.

 

 
 
Een prettige, warme en 
veilige omgeving draagt 
positief bij aan het he-
lingsproces. De healing 
environment krijgt in 
het inloophuis vorm 
door de sterk betrokken 
Adamas-medewerkers, 
maar ook door aandacht 
voor kleur, materiaalge-
bruik en lichtinval.  



De georganiseerde activiteiten brengen veel ‘leven’ in het inloophuis, en helpen 

veel gasten over de drempel. De activiteiten geven ontspanning en leiden tot 

verbinding; tussen de gast en zijn ziekte, maar ook tussen de gasten onderling.  

Er zijn veel terugkerende vaste activiteiten, zoals het Open Atelier en yogalessen, 

maar ook diverse incidentele dagvullende workshops, zoals de verwendagen voor 

borstkankerpatiënten. Ondanks het feit dat de activiteiten (nog) niet altijd kos-

tendekkend zijn, is het zeer wenselijk deze veelvuldig te organiseren vanwege de 

grote toegevoegde waarde voor de gasten en hun helingsproces. 

 

 

Instroom ver boven verwachting 

De instroom in het Adamas Inloophuis heeft de verwachtingen ruimschoots over-

troffen. In de periode tussen de opening (14 februari 2007) tot eind 2007 zijn er 

2.682 geregistreerde bezoeken geweest. Dat zijn er gemiddeld 28 per openings-

dag. In 938 gevallen betrof het een bezoek aan een van de therapeuten. Daar-

naast zijn er 1.251 mensen die lezingen en andere activiteiten buiten het inloop-

huis hebben bezocht.  

 

Voor mensen met kanker én hun naasten 

Het inloophuis wordt bezocht door mensen die ziek zijn of zijn geweest. De 

meeste mensen komen zeer kort na de diagnose, maar er zijn ook gasten die al 

jaren genezen zijn en opnieuw behoefte hebben aan reflectie. 55% van de gasten 

is kankerpatiënt, van wie een derde deel ongeneeslijk ziek is. De overige 45% van 

de bezoekers is partner of verwante van iemand met kanker. Hieronder zijn ook 

mensen die kort of lang geleden een dierbare aan kanker hebben verloren. Deze 

cijfers maken duidelijk dat er een grote behoefte bestaat aan aandacht en begrip 

voor naasten en nabestaanden.  

  

Geslacht en leeftijd 

Het merendeel (71%) van de gasten is vrouw, de mannen zijn met 19% nog wat 

ondervertegenwoordigd. De eerste ervaringen met de ‘mannengroep’, waarbin-

nen mannen zich met lotgenoten kunnen verbinden, zijn echter bijzonder posi-

tief. De gemiddelde leeftijd van de volwassen gasten ligt rond de 55 jaar. Van het 

totale aantal gasten zijn 10% kinderen en jongeren. 

 

 

 

De instroom overtreft de 
verwachtingen. Er is veel 
behoefte aan acute zorg 
voor mensen die zojuist 
de diagnose hebben 
gekregen.  
Opvallend is de grote 
behoefte aan aandacht 
voor naasten en nabe-
staanden. 



 Geografische herkomst 

Uit de cijfers inzake de geografische herkomst van de bezoekers blijkt dat het 

Adamas Inloophuis voorziet in een regionale behoefte. De gasten zijn afkomstig 

uit een groot gebied rondom het huis: Nieuw Vennep (25%), Hoofddorp (17%), 

Lisse (10%),  Hillegom (8%), Haarlem (7%), Heemstede (5%) en Aalsmeer (5%). In-

woners van overige plaatsen (Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen, De Zilk, 

Amstelveen, Kudelstaart, Leiden, Rijsenhout, Roelofarendsveen, Bennebroek, 

Badhoevedorp et cetera) vormen 23% van het totale aantal bezoekers.   

 

Instroom uit doorverwijzing 

Ongeveer 40% van de gasten bezochten het inloophuis na een verwijzing of aan-

beveling van een arts of oncologisch verpleegkundige. De overige 60% zijn door 

hun omgeving of via de media op het bestaan van het inloophuis geattendeerd. 

 

Aard van de bezoeken 

Ruim 77% van de therapeutische bezoeken betreffen creatieve therapie (schilde-

ren, beeldhouwen, groenwerk), lichaamsgerichte therapie (yoga, nordic walking, 

zwemmen) of groepsgerichte therapie (gespreksgroepen, thema-avonden, kook-

groepen). Op het gebied van individuele ondersteuning zijn de meest bezochte 

therapeuten de psychosomatisch fysiotherapeut/haptonoom (41%), gevolgd door 

de lymfedrainagetherapeut (21%) en de psycholoog (15%). Een gedetailleerd 

overzicht van de instroomcijfers vindt u in bijlage a. 

 

 

Kinderen en jeugd 

Kinderen beleven ziekte, de dood en het rouwproces op hun eigen wijze. Zij heb-

ben dan ook behoefte aan een andere benadering dan volwassenen.  

Na een periode van brainstormen en visie, missie en beleid definiëren is de kin-

derunit op 1 augustus 2007 geopend. De unit bestaat uit twee gedeelten: een 

voor jonge kinderen en een voor tieners. Er werken twee integratieve kinderthe-

rapeuten en een aantal in kinderhulpverlening gespecialiseerde vrijwilligers. In-

middels heeft prof. Dr. Hugo Heymans, hoofd van het Emma Kinderziekenhuis, in 

het comité van aanbeveling zitting genomen. Hij zal met zijn sociale team begin 

2008 in het inloophuis gaan participeren.

 

 

 

De gasten zijn afkomstig 
uit een steeds groter 
groeiend gebied rondom 
het inloophuis.  
Het merendeel van hen 
is door een arts of onco-
logisch verpleegkundige 
doorverwezen. 



Het inloophuis heeft de beschikking over een kindvriendelijk ingerichte ruimte, 

waarvan de deur altijd open staat om even binnen te lopen. Voor de verschillende 

leeftijdsgroepen worden gerichte workshops en lotgenotencontacten georgani-

seerd. Ook zijn er mogelijkheden voor individuele therapie. 

 

De Adamas-medewerkers hebben inmiddels meerdere kinderen en ouders weer 

op weg geholpen. De verwachting was dat er overwegend kinderen met kanker 

zouden komen, en broertjes en zusjes van patiëntjes in de leeftijdscategorie van 

4 t/m 21 jaar. De groep jongere bezoekers betreft grotendeels kinderen in de 

leeftijd van 10  t/m 18 jaar, die een zieke (groot)ouder hebben of waarvan de 

(groot)ouder overleden is. In 2007 hebben er 136 geregistreerde bezoeken van 

kinderen plaatsgehad. 

 

 

Inbedding in de reguliere zorgketen 

Een belangrijke doelstelling van het Adamas Inloophuis is psycho-oncologische 

zorg te bevorderen en te verbinden met de reguliere zorg. In zeer korte tijd heeft 

het Adamas Inloophuis een niet meer weg te denken plaats verworven binnen de 

reguliere zorgketen, waarin op een prettige wijze en in goed overleg wordt sa-

mengewerkt. Door alle partijen binnen de zorgketen wordt erkend dat het in-

loophuis voorziet in een behoefte naar aanvullende, laagdrempelige psychoso-

ciale zorg.  

Er zijn intensieve contacten met de oncologische afdelingen van de zes zieken-

huizen in de regio: het Spaarneziekenhuis, Kennemer Ziekenhuis en Diacones-

senziekenhuis (Haarlem), Het VUMC en het Antonie van Leeuwenhoek  (Amster-

dam) en het Ziekenhuis Amstelland (Amstelveen). Ook met de huisartsen- en 

huisartsassistentenorganisaties in de Bollenstreek (Hillegom en Lisse) en de 

Haarlemmermeer zijn bijeenkomsten gehouden. Zeker niet onbelangrijk zijn de 

nauwe contacten met zorgorganisaties als de Amstelring en Bardo, en met IKA, 

palliatieve zorg en patiëntenorganisaties. Ook de samenwerking met andere in-

stanties en hulpverleners zoals Dream4kids, de bibliotheek, kindertherapeuten, 

VOKK, AMC, vele vrijwilligers en creatieve/kunstzinnige therapeuten verloopt 

naar wens. 

 

 

Voor kinderen is het 
inloophuis een veilige 
plek om te ontspannen, 
stoom af te blazen of 
door middel van een 
creatieve activiteit of een 
theaterworkshop uiting 
te geven aan hun gevoel.  
Alles is erop gericht het 
kind ‘gewoon kind te 
laten zijn’. 
 



Vrijwilligers 

Het Adamas Inloophuis kan niet functioneren zonder haar vrijwilligersorganisatie 

en dankt haar succes in belangrijke mate aan hun onbaatzuchtige inzet voor de 

gasten van het inloophuis. In 2007 zijn 22 vrijwilligers opgeleid, en tezamen met 

een groep van 14 therapeuten vormen zij het hart en de ziel van het inloophuis. 

Daarnaast zijn er 10 vrijwilligers die incidenteel inzetbaar zijn voor bijvoorbeeld 

tuinonderhoud, taxivervoer, ICT en andere voorkomende klusjes en werkzaam-

heden.

 

 

De enthousiaste, toege-
wijde vrijwilligers bieden 
de gasten een warm 
welkom. Zij vormen, 
samen met de therapeu-
ten, het hart en de ziel 
van het inloophuis. 
 

 
 



4. Wetenschappelijk onderzoek 

In het Adamas Inloophuis wordt onderzoek gedaan naar de beleving van, en de 

ervaringen met de begeleiding aan de gasten. De eerste resultaten zijn geëxtra-

heerd uit de antwoorden op vragenlijsten van 12 gasten, die in de eerste maan-

den hebben deelgenomen aan de diverse vormen van begeleiding.  

De voorlopige indruk is dat de gasten zeer positief oordelen over de begeleiding 

die zij in het inloophuis krijgen. Het toegekende rapportcijfer aan de totale be-

geleiding is gemiddeld 8,2. Dat is vergelijkbaar met de evaluatie van cliënten van 

andere instellingen voor psychosociale begeleiding voor mensen met kanker in 

Nederland.  

Tot dusverre volgden de meeste gasten de individuele gesprekken en de creatie-

ve therapie. De therapeuten worden als deskundig, betrokken en inzichtgevend 

ervaren.  

Volgend jaar zullen de resultaten over de eerste twee jaar gerapporteerd worden.  

 
Bron: De tevredenheid met de begeleiding door Adamas: eerste indrukken over 2007, Nieuw Vennep, 

januari 2008 (Dr. Adriaan Visser, psycholoog, onderzoeker, Rotterdam; Ellen de Vroom, vrijwilliger, 

Adamas Inloophuis, Nieuw Vennep.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De eerste resultaten van 
het klanttevredenheids-
onderzoek zijn bemoe-
digend.  
De vrijwilligers en thera-
peuten ervaren dagelijks 
bijzondere contacten, 
hartverwarmende reac-
ties en ‘kippenvel-
momenten’. 



5. Financiën 2007 

Met bijdragen van het VSB-fonds, de gemeente Haarlemmermeer en het SGS-

fonds van Achmea is een financiële basis voor het inloophuis gelegd. Met dit geld 

kan, bij een openstelling van 2½ dag per week, tot eind 2008 de exploitatie ge-

dekt worden. Het afgelopen jaar is het inloophuis zichtbaar geworden in het 

bedrijfsleven en op vele manieren en van vele kanten gesponsord. Rotary’s, Lions 

en andere maatschappelijk betrokken organisaties hebben het inloophuis ‘gea-

dopteerd’. Door de inkomsten die hieruit voortvloeiden is het mogelijk geworden 

per 1 januari 2008 een extra dag open te gaan. Ook giften van particulieren en 

de huuropbrengsten van de therapeuten dragen bij aan de dekking van de ex-

ploitatiekosten. 

 

De totale inkomsten over het jaar 2007 bedroegen € 207.130,-- en de uitgaven 

€ 204.739,--. Het resultaat van € 2.391,-- is toegevoegd aan de algemene re-

serve van het Adamas Inloophuis.  

 

De uitgaven betreffen inrichtingskosten (€ 40.310,--, waarvoor uit het VSB-

fonds een subsidie is ontvangen), huisvestingskosten (€ 48.420,--), coördinatie-

kosten (€ 50.056,--) en organisatiekosten (€ 52.147,--), welke zijn gefinancierd 

door de gemeente Haarlemmermeer en het SGS-fonds van Achmea.  

 

Een bedrag van € 13.806,-- is gereserveerd voor reeds in 2007 opgezette activi-

teiten die verder worden uitgevoerd in 2008. De dekking van deze uitgaven is 

verkregen uit huuropbrengsten van therapeuten en giften van sponsoren. 

 

Voor meer gedetaileerde financiële informatie van 2007: zie de in de bijlage b 

opgenomen jaarcijfers 2007. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mede dankzij sponsoring 
vanuit het bedrijfsleven 
en door particulieren 
kan de openstelling van 
het inloophuis met in-
gang van 1 januari 2008 
met een dag worden 
verruimd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

=
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Jaarverslag Adamas Inloophuis 2007 - bijlage a 

 

Instroom  

 
Instroom Adamas Inloophuis 2007 

 
Gasten     573 
Naasten     220 
Kinderen    136 
Hulpverleners    208 
Therapie    938 
Zangkoor    308 
Overig     299 
 
Totale instroom                      2.682 
Openingsdagen 2007          95 
 
Gemiddeld per dag            28 
 
 
 
Therapeutische activiteiten  

Creatief & lichaamsgericht  725 
Fysiotherapie      91 
Lymfedrainage          41 
Psycholoog      29 
Kindertherapie            9 
Overig       43 
 
Totaal therapie    938 
 
 

 

Instroom naar regio 2007 

Haarlemmermeer   48% 
Bollenstreek/Teylingen   22% 
Kennemerland    14% 
Overig     16% 
 
Totale instroom naar regio  100% 
 
 

 
 
 



 
 

Jaarverslag Adamas Inloophuis 2007 - bijlage b 

 

Exploitatieoverzicht 

= = = = = Actueel 2007   Begroot=
2007=
 

Inkomsten 

Achmea SGS bijdrage   105.500   105.500 
Gem. Haarlemmermeer subsidie    40.000     40.000 
VSB-fonds investeringsbijdrage    40.310     40.310 
Overige giften/donaties     21.320       8.744 
 
Totaal inkomsten   207.130   194.554 
 
 
Uitgaven 

Organisatiekosten activiteiten    34.849     27.550 
Coördinatiekosten     50.056     41.000 
Huur inloophuis      48.420     47.498 
Inrichtingskosten (VSB-fonds)    40.310     40.310 
Opleidingskosten vrijwilligers      6.378       8.000 
Donatie activiteitenfonds    13.806              0 
Overige kosten      10.920     15.900 
 
Totaal uitgaven    204.739   180.258 
 
Exploitatieresultaat 2007     2.391      14.296 

 
 
Toelichting 

De totale inkomsten over het jaar 2007 bedroegen € 207.130,-- en de uitgaven 

€ 204.739,--. Het resultaat van € 2.391,-- is toegevoegd aan de algemene re-

serve van het Adamas Inloophuis.  

 

De uitgaven betreffen inrichtingskosten (€ 40.310,--, waarvoor uit het VSB-

fonds een subsidie is ontvangen), huisvestingskosten (€ 48.420,--), coördinatie-

kosten (€ 50.056,--) en organisatiekosten (€ 52.147,--), welke zijn gefinancierd 

door de gemeente Haarlemmermeer en het SGS-fonds van Achmea. 



Een bedrag van € 13.806,-- is gereserveerd voor reeds in 2007 opgezette activi-

teiten die verder worden uitgevoerd in 2008. De dekking van deze uitgaven is 

verkregen uit huuropbrengsten van therapeuten en giften van sponsoren. 

 

Uit de niet-begrote giften en donaties van 2007 zijn extra activiteiten in het in-

loophuis georganiseerd. Mede hierdoor is de instroom van gasten en naasten in 

2007 ruim boven de verwachting uitgekomen. Het positieve exploitatieresultaat 

is toegevoegd aan de algemene reserve van de Stichting Adamas inloophuis. 

 
 



Jaarplan 2008 
 
 
 

1. Inleiding 

De groeiende toeloop van gasten vraagt voor 2008 diverse aanpassingen van de 

organisatie. Met ingang van 1 januari 2008 is het inloophuis een dag extra open. 

Dit brengt met zich mee dat er meer gastvrouwen en -heren aangetrokken en 

opgeleid moesten worden. Er worden meer activiteiten en workshops georgani-

seerd, en het therapeutisch aanbod wordt uitgebreid. 

 

In samenwerking met prof. dr. H.S.A. Heymans van het Emma Kinderziekenhuis 

zal voor de unit Kinderen en Jeugd een project uitgevoerd gaan worden.  

 

Verder zal het accent liggen op duurzaamheid en vernieuwing: het consolideren 

van het huidige aanbod van activiteiten en hulpverlening in het inloophuis, het 

verstevigen van de basis om de vrijwilligersorganisatie optimaal te laten functio-

neren, het professionaliseren van de organisatie en financiële zekerheidstelling 

voor de toekomst. 

 

Het Adamas Inloophuis heeft in 2007 bewezen een dienstenaanbod te hebben 

ontwikkeld dat voorziet in een behoefte in de regio. Op deze behoefte is ade-

quaat ingespeeld, wat een groot compliment is aan het adres van de vrijwilligers 

en coördinatoren, gesteund door het bestuur. De komende periode moet het 

Adamas Inloophuis gaan uitgroeien tot een professionele organisatie, die tege-

moet kan komen aan de groeiende instroom van gasten, de ontwikkelingen kan 

bijbenen en nieuwe kansen ten volle kan benutten.  

 
 

2. Missie en visie 

Het vertrekpunt en de visie van waaruit wordt gewerkt is Door kanker bewust 

leven. De daaraan verbonden missie is om mensen kanker te laten ervaren dat 

zij, ondanks de ziekte, middenin het leven kunnen blijven staan. 

 

 

 

In 2008 moet het Ada-
mas Inloophuis gaan 
uitgroeien tot een pro-
fessionele organisatie, 
om de groeiende vraag 
naar zorg te kunnen 
beantwoorden.  
De persoonlijke, behoef-
tegerichte aanpak blijft 
daarbij voorop staan.    
 

 

 

 



3. Doelgroep 

Het inloophuis is er voor mensen met kanker en hun naasten. Het verzorgings-

gebied is de regio Haarlemmermeer, Duin- en Bollenstreek, regio Zuid Kenne-

merland, Land van Teylingen en Aalsmeer. In toenemende mate komen de gasten 

ook uit buiten de beoogde regio. Vanzelfsprekend staat ook voor hen de deur 

open en krijgen ze een warm welkom. 

 
 
 

4. Doelstellingen en speerpunten 2008 

 
Toename aantal gasten 

Het beleid is gericht op het kunnen accomoderen van een toename van het aantal 

gasten. Het accent ligt daarbij op het aantrekken van meer niet-

activiteitgebonden inlopers. Het streven is een totaal van 3.400 bezoeken op 

jaarbasis. 

 

 

Toename therapeutenbezoek 

Er wordt een PR-campagne op touw gezet om het Adamas Inloophuis nadrukke-

lijker als therapeutisch centrum te promoten.  

 

 

Verruiming openingstijden 

Omdat het aantal gasten gestaag toeneemt, is met ingang van januari 2008 de 

openstelling met een dag uitgebreid. Het streven is om medio 2008 de ope-

ningstijden met opnieuw 2 dagdelen te verruimen, zodat er in totaal 9 dagdelen 

zorg kan worden geboden. Naar verwachting kan eind 2008, begin 2009 in totaal 

10 dagdelen per week zorg worden geboden.  

 
 
Toename activiteiten, lezingen en workshops 

Het huidige aanbod aan vaste activiteiten wordt voortgezet. Deze activiteiten 

(bijvoorbeeld yogalessen en het Open Atelier) bieden een veilige, vertrouwde 

structuur. Daarnaast zal diversiteit in het aanbod aangebracht worden door het 

 

 

 
De ambitie voor 2008 is 
om meer mensen met 
kanker en hun naasten 
op te kunnen vangen.  
Hiervoor is het noodza-
kelijk de openingstijden 
verder te verruimen. 
 

 

 

 



organiseren van vernieuwende, sprankelende workshops.  

In het voor- en najaar worden openbare lezingen voor grote groepen (>200 

mensen) georganiseerd naast de kleinere, doelgroepgerichte lezingen. Voor 

maart 2008 staat een groots opgezette modeshow voor en door vrouwen met 

borstkanker op stapel, die in samenwerking met diverse organisaties gestalte 

gaat krijgen. 

Om geïnteresseerden op een laagdrempelige wijze kennis te kunnen laten maken 

met het inloophuis worden open dagen, verwendagen en themaweken georgani-

seerd. 

    

 

Vrijwilligers, scholing, na- en bijscholing 

In de maanden januari en februari 2008 wordt een nieuwe groep vrijwilligers 

aangetrokken waarmee het totaal aantal gastvrouwen en -heren op 38 komt. In 

deze groep zijn ook vrijwilligers voor de unit Kinderen en Jeugd inbegrepen. Alle 

gastvrouwen en -heren volgen een basistraining, die wordt ingekocht bij een 

extern bureau en aangevuld met ondersteuning van de eigen coördinatoren. 

Bijscholing vindt plaats door middel van het organiseren van thema-avonden en 

feedbacksessies. Voor de vrijwilligers worden regelmatig vrijwilligersdagen en 

gezamenlijke activiteiten georganiseerd.  

 

 

Public Relations 

PR levert een belangrijke bijdrage aan het succes van het inloophuis. De ambitie 

is het inloophuis ook ‘over de Ringvaart’ meer bekendheid te geven, hetgeen een 

forse opgave is. Er zullen derhalve meer contacten met organisaties uit betref-

fende regio’s gelegd moeten worden, zowel op het gebied van de hulpverlening 

als op het gebied van sponsoren. Deze ‘beweging’ is eind 2007 al ingezet.  

 

Eind 2007 is de eerste externe nieuwsbrief verschenen, met als doel het inloop-

huis steviger te profileren en de sponsoren van de ontwikkelingen op de hoogte 

te houden. Daarnaast is een website en een folderreeks verschenen. Voor de 

vrijwilligers en de therapeuten is er een interne nieuwsbrief.

 

 

De PR wordt ingezet om 
het inloophuis ook ‘over 
de Ringvaart’ meer be-
kendheid te geven.  
Het aantal gasten dat uit 
verder gelegen gemeen-
ten afkomstig is groeit 
gestaag.  



Kennisverspreiding 
De vraag vanuit diverse instanties (zoals patiëntenverenigingen en ziekenhuizen) 

naar het geven van lezingen zal naar verwachting in 2008 verder toenemen. De 

organisatie vindt het belangrijk om het eigen gedachtegoed uit te dragen, en wil 

dit ook graag doen bij opleidingsinstituten voor bijvoorbeeld artsen, fysiothera-

peuten en verpleegkundigen. 

 

 

Samenwerking 

Een belangrijke doelstelling van het Adamas Inloophuis is psycho-oncologische 

zorg te bevorderen en te verbinden met de reguliere zorg. Het Adamas Inloop-

huis heeft in 2007 een duidelijke, eigen plaats binnen de reguliere zorgketen 

verworven en vindt het uitermate belangrijk dat die samenwerking transparant en 

hecht blijft. Gezocht zal worden naar een regelmatige uitwisseling van kennis en 

kunde. Waar mogelijk zal worden ingezet op een gezamenlijk naar buiten treden 

met andere inloophuizen, via bijvoorbeeld overkoepelende organen als IPSO en 

FINK. 

Ook het overleg met zorgverzekeraars zal worden opgevoerd. Uiteraard met 

hoofdsponsor Achmea, maar ook met andere partijen. Er ligt een taak om het 

inloophuis als product (landelijk) verzekerd te krijgen.  

 

 

Bedrijfsprofessionalisering 
De toenemende maatschappelijke behoefte aan transparante bedrijfsvoering en 

de (h)erkenning van kwaliteit maakt het noodzakelijk processen te beschrijven en 

in kaart te brengen. Een duidelijke workflow maakt het inloophuis tevens minder 

kwetsbaar in geval van uitval of personeelswisselingen. Een verdere professiona-

lisering van de sterk groeiende organisatie is van wezenlijk belang om in de toe-

komst slagvaardig te kunnen blijven en adequaat tegemoet te kunnen (blijven) 

komen aan de behoeften van mensen met kanker en hun naasten. 

 

 

 
 
 
Er wordt ingezet op 
verdere samenwerking 
met de reguliere zorg. 
Met zorgverzekeraars 
wordt gezocht naar 
mogelijkheden om de 
dienstverlening in het 
verzekeringspakket op 
te nemen.  
 



Speerpunten voor de unit Kinderen en Jeugd 2008 
 
 

Er onvoorwaardelijk zijn voor ieder kind dat binnenkomt! 

Het team van medewerkers van de unit Kinderen en Jeugd wordt in 2008 ver-

sterkt, en de vrijwilligers worden verder getraind en geschoold. De functie van 

unitcoördinator, in 2007 vervuld door Lynn Jonkman, wordt met ingang van 1 

mei 2008 door Petra Penning overgenomen.  

 

 
Activiteiten voor kinderen en jongeren 

Voor 2008 staat een aantal activiteiten gepland, waarin kinderen en jongeren de 

ruimte krijgen hun gevoelens te delen, of juist even niet met kanker bezig te zijn. 

Zo zijn er theaterworkshops onder begeleiding van een dramatherapeut, kunnen 

jongeren ‘een avondje chillen’ en gaan jongeren onder begeleiding van professi-

onals een infomercial over het inloophuis maken. 

 
 
Kanker bespreekbaar maken 

Het bespreekbaar maken van kanker bij kinderen en jongeren is van groot be-

lang. Er zullen contacten worden gelegd met scholen in de omgeving en de In-

terne Begeleiders. 

In samenwerking met de bibliotheek wordt er een leskoffer over  kanker, getiteld 

Kankerzooi, ontwikkeld. Deze koffer kan uitgeleend worden aan scholen, waarbij 

een Adamas-medewerker voor uitleg en begeleiding zorg draagt.  

 

 

Samenwerking met Emma Kinderziekenhuis 

Met Prof. dr. H.S.A. Heymans en prof. B. Last van het Emma Kinderziekenhuis 

wordt gezocht naar mogelijkheden voor intensieve samenwerking.    

 
 

 

 

 

Een van de speerpunten 
voor 2008 is het vergro-
ten van de bekendheid 
onder jonge bezoekers, 
door een breed activitei-
tenaanbod en door de 
scholen te betrekken bij 
voorlichting over kan-
ker.  



 

5.  Financiële dekking – een structureel vraagstuk! 

In 2007 is met bijdragen van het VSB-fonds, de gemeente Haarlemmermeer en 

het SGS-fonds van Achmea ook voor 2008 een financiële basis voor het inloop-

huis gelegd.  

Het is belangrijk te beseffen dat het Adamas Inloophuis op dit moment een hoog 

‘knuffelgehalte’ heeft. De organisatie beseft terdege dat dit zou kunnen leiden 

tot een te kortstondige financiële bijdrage aan het inloophuis en onvoldoende 

structurele support. Het is daarom van belang om te werken aan structurele, op 

de langere termijn gerichte ondersteuning van het inloophuis.  

 

Een aantal oplossingsrichtingen kunnen nu reeds worden onderkend.  

Het inloophuis vervult een belangrijke rol in een wijde regio. Naast ondersteu-

ning door de gemeente Haarlemmermeer wordt een beroep gedaan op de ge-

meenten in de Bollenstreek en de regio Kennemerland. Hierbij zal worden onder-

zocht wat de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling voor het Adamas Inloophuis 

zou kunnen betekenen.  

 

Zorgverzekeraar Achmea (SGS-fonds) draagt het inloophuis een warm hart toe, 

maar het inloophuis wordt ook bezocht door mensen die elders verzekerd zijn. 

Ook andere zorgverzekeraars zouden hun maatschappelijke zorgplicht invulling 

kunnen geven door het inloophuis te ondersteunen. 

Met diverse serviceclubs uit de regio zijn inmiddels warme contacten gelegd. Een 

aantal is bereid gevonden om voor langere tijd openstelling van dagdelen te 

‘adopteren’ door structurele financiële bijdragen die de exploitatiekosten van 

deze dagdelen dekken. Ook het bedrijfsleven en particulieren dragen hun steen-

tje bij aan de financiering van het Adamas Inloophuis. 

 

Naar verwachting zal via deze wegen een structurele financiering van de activi-

teiten gewaarborgd worden. De organisatie is met de diverse partijen in gesprek, 

en hoopt eind 2008 zicht te hebben op de mogelijkheden voor structurele finan-

ciering van het inloophuis. 

 

Meer informatie is te vinden in bijlage a., begroting 2008.

 

 
 
 
 
Er wordt gewerkt aan 
structurele, op de langere 
termijn gerichte financie-
ring van het inloophuis. 
Naast sponsoren kunnen 
ook overheden en zorg-
verzekeraars hun maat-
schappelijke zorgplicht 
invulling geven door het 
inloophuis te ondersteu-
nen.



Jaarplan Adamas Inloophuis 2008 - bijlage a 

 

Exploitatiebegroting  

 
     Actueel 2007   Begroot 

2008  

 

Inkomsten 

Achmea SGS-bijdrage   105.500   105.500 

Gem. Haarlemmermeer subsidie    40.000     40.000 

VSB-fonds investeringsbijdrage    40.310             0 

Overige giften/donaties     21.320     14.839 

 

Totaal inkomsten   207.130   160.339 

 

 

Uitgaven 

Organisatiekosten activiteiten    34.849     31.101 

Coördinatiekosten     50.056     61.820 
Huur inloophuis      48.420     48.448 
Inrichtingskosten (VSB-fonds)    40.310              0 
Opleidingskosten vrijwilligers      6.378       8.000 
Donatie activiteitenfonds    13.806              0 
Overige kosten      10.920     16.244 
 
Totaal uitgaven    204.739   165.613 
 
Exploitatieresultaat             2.391      -5.274 

 
 

Toelichting 
De basis voor de financiering voor 2008 is reeds gelegd in 2007. Met de bijdrage 

van het VSB-fonds in 2007 is de inrichting van het inloophuis afgefinancierd. In 

2008 zal de openstelling worden verruimd, hetgeen resulteert in hogere coördi-

natiekosten. Verwacht wordt dat in 2008 de meeste activiteiten kostendekkend 

kunnen worden uitgevoerd, en dat - ondanks de ruimere openstelling - de orga-

nisatiekosten in totaal afnemen. Het begrote exploitatietekort over 2008 zal 

worden gedekt door het in 2006 en 2007 opgebouwd stichtingskapitaal. 
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