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Wat fijn dat u de moeite neemt om 
dit magazine, een speciale editie ter 
gelegenheid van de start van het 
ambulante team Horst aan de Maas 
van het Toon Hermans Huis,  te lezen 
of door te bladeren. Daarmee krijgt u 
een beeld van wat het Toon Hermans 
Huis voor u of iemand in uw omge-
ving kan betekenen. 
De vrijwillige medewerkers van het 
Toon Hermans Huis zijn er niet alleen 
voor de (voormalig) patiënt, de even-
tuele partner of kinderen maar voor 
iedereen die in zijn of haar omgeving 
geconfronteerd wordt of werd met 
kanker. Het Toon Hermans Huis laat 
niemand in de kou staan, wij zeggen 
niet voor niets: “dit doen wij samen”.
Het is slechts enkele maanden geleden 
dat ik mijn moeder verloor aan de 
gevolgen van kanker. In die periode 

heb ik zelf een beroep gedaan op 
het Toon Hermans Huis omdat ik 
de sterke behoefte had met een 
deskundig vrijwillige medewerker 
te praten en mijn verhaal te kunnen 
delen. Natuurlijk heb ik ook een 
partner en familieleden met wie ik 
over mijn gevoelens en ervaringen 
kan praten. Maar het was juist fijn 
om dit ook te kunnen doen met 
iemand die niet tot mijn directe 
kring behoort, iemand met “afstand” 
maar met kennis van de materie en 
daardoor betrokken en nabij. 
Het heeft mij geholpen in een 
verdrietige periode en om daarna 
het leven van alle dag weer op te 
kunnen pakken. 

Als je in een situatie terechtkomt 
waarin je geconfronteerd wordt met 

kanker, dan gun ik iedereen een 
steuntje in de rug, een luisterend 
oor, de mogelijkheid om even van 
je af te kunnen praten of het (her)
ontdekken van die dingen die nog 
wel kunnen om zo bij te dragen aan 
de kwaliteit van leven.  
Heeft u de behoefte aan een gesprek?  
Of wilt u gewoon meer informatie 
over wat wij voor u of iemand in uw 
omgeving kunnen betekenen?  
Neem dan contact met ons op!  
Daar zijn wij voor. 
 
Martin Leenders, 
Regio Coördinator

Beste lezer,

Het team van enthousiaste ambulante 
psycho sociale ondersteuners

MarleenJacqueline Mia

Margo

Sjaak

AnnekeRiaLoes Diny
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TOON HERMANS HUIS HORST

“ “NAAST VRAGEN OVER MEDISCHE

ZORG HEEFT EEN PATIENT

OOK ANDERE ZORGVRAGEN

COÖRDINATOR 
TEAM HORST AAN DE MAAS

José Hoebers

José Hoebers komt zelf uit de zorg 
(HBO-verpleegkundige). 
Ze is mede-initiatiefnemer van het 
hospice in Horst, nu bestuurslid van

Vrienden van hospice Doevenbos. 
José heeft daarnaast persoonlijk 
te maken gehad met de ziekte 
kanker. Haar echtgenoot, aan wie

ze 24/7 mantelzorg verleende, is 
aan de ziekte overleden. Nu is ze 
coördinator van het Toon Hermans 
Huis in Horst aan de Maas.
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José Hoebers is vanuit het Toon 
Hermans Huis het eerste aanspreek-
punt van mensen die te maken heb-
ben met de ziekte kanker. 
“Onze kerntaak is het bieden van 
een luisterend oor”. Na het eerste 
telefoontje bepaalt José samen met 
de cliënt aan welke vrijwilliger hij of 
zij gekoppeld wordt. “Samen met de 
cliënt maakt de vrijwilliger dan een 
persoonlijk plan om de wensen en 
behoeftes vorm te geven.” José is 
ook vertrouwenspersoon van de vrij-
williger, iemand waar de vrijwilligers 
op terug kunnen vallen. 
“Het is echt honderd procent een 
samenwerking tussen cliënt, vrij-
willig medewerker en het team, 
samen proberen we de juiste weg 
te bewandelen en het ambulant 
werken verder vorm te geven. 
En waar onze ervaring en kennis 
ontoereikend is, bijvoorbeeld als het 
gaat om medicatie of zwaardere 
(psychische) problematiek dan scha-
len we op. In ons team zitten geluk-
kig ook een huisarts en psychologen 
die we kunnen consulteren.”

Ze ziet het Toon Hermans Huis als 
een zeer essentiële schakel in het 
ziekteproces. Zowel voor iemand 
met de ziekte kanker, als voor de 
mensen die om hem of haar heen 
staan. “Dit heb ik zelf ervaren tijdens 
het ziekteproces van mijn man. 
In die periode miste ik iemand waar-
mee je even kunt sparren, een luis-
terend oor of even samen wandelen. 
Er zijn tijdens een ziekteproces 
zaken die je liever niet in je nabije 
kring bespreekt. Die houd je dan 
maar voor jezelf. Met het Toon 
Hermans Huis bieden we nu de 
mogelijkheid om wél met iemand te 
kunnen praten. Dat is volgens José 
het allerbelangrijkste: “Het is ook 
een beetje onze slogan geworden. 
Het ambulant team Horst aan de 
Maas is uw luisterend oor.” 

Vrijwillig medewerker Loes van Hoof 
beaamt dit. “We hebben allemaal 
een uitgebreide cursus gehad over 
de ziekte kanker en onder meer 
over hoe je met cliënten omgaat. 
Maar ook uit de cursus bleek dat 
praten en adviseren absoluut van 
ondergeschikt belang is. Het gaat 
om luisteren. Dan is levenservaring, 
interesse en goed kunnen luisteren 
tien keer belangrijker dan kennis en 
medische bagage. Het gaat erom 
dat als je ziek bent iemand hebt die 
luistert naar je verhaal. We komen 
ook niet met een oplossing. 
De cliënt (of naaste) moet zijn of 
haar hart kunnen luchten. 
Veel vrijwillig medewerkers hebben 
te maken gehad met een oncolo-
gisch proces. Toch is dat absoluut 
geen voorwaarde, vindt Van Hoof. 
“Je hoeft tenslotte niet over je eigen 
kennis en ervaring te vertellen. 
Het gaat om het verhaal van de 
cliënt. Een buddy zijn voor iemand, 
daar gaat het om. Dát is het belang-
rijkste wat we hebben geleerd in de 
uitgebreide cursus die we allemaal 

hebben gehad. Hoe reageer je, hoe 
sta je in een open relatie met je 
cliënt, dat zijn de kernvragen.”

José is enthousiast over de ambu-
lante werkwijze van het Toon Hermans 
Huis. “Dat is echt een meerwaarde 
voor de mensen die ons benade-
ren. Het werkt beter dan bijvoor-
beeld een groepsgewijze aanpak 
van problematiek in een fysiek 
pand. Iemand met kanker moet al 
vaak genoeg zijn eigen omgeving 
verlaten om behandeld te worden. 
We werken daarnaast met een 
vraaggerichte benadering. Wij gaan 
niet bepalen wat we de cliënt gaan 
bieden. Het is andersom, de wensen 
bepalen ons aanbod. Dat zie je al 
aan de plaats waar de gesprekken 
tussen vrijwillig medewerker en 
cliënt plaatsvinden. In ieder geval 
vanuit de eigen omgeving. Hoe die 
omgeving eruitziet bepaalt de cliënt. 
Als iemand bijvoorbeeld in het bos 
wil praten, dan regelen we dat. 
Of bij hem of haar thuis.”

Loes van Hoof



LIFESTYLE MAGAZINE
- 5 -

TOON HERMANS HUIS HORST

REGIO COÖRDINATOR

Martin Leenders

Martin Leenders is regio coördinator 
van het Toon Hermans Huis in 
Venray, Beesel, Peel & Maas, 
Bergen, Gennep en Horst aan de 
Maas. Hij helpt en ondersteunt de 
plaatselijke coördinatoren. 
Hij bewaakt onder meer de kwali-
teit van de zorg, en bekijkt regel-
matig samen met de plaatselijke 
coördinatoren welke hulpvragen 
er zoal binnenkomen, en of deze 
op een goede manier worden bean-
twoord. Hij ziet een grote rol voor 
het Toon Hermans Huis in de bege-
leiding van mensen met kanker. 

“ “HULP IS 24/7 BESCHIKBAAR

NIET ALLEEN VOOR DE PATIËNT

MAAR OOK VOOR DE OMGEVING

“Uit cijfers van het KWF Kanker-
bestrijding blijkt dat de helft van de 
patiënten met kanker ‘er zelf wel uit 
komt’, dus geen aanspraak maakt 
op hulp. Van de vijftig procent van 
de patiënten die wél behoefte heeft 
aan hulp, heeft slechts tien procent 
professionele hulp nodig. 
Veertig procent blijft dan over voor 
het Toon Hermans Huis. Dus moeten 
we ervoor zorgen dat iedereen die 
met kanker te maken heeft of krijgt, 
weet dat er een Toon Hermans Huis 
is voor hulp.” 

Hiervoor is niet alleen een goede 
PR onontbeerlijk: “contacten zijn 
minstens zo belangrijk. Allereerst 
met het ziekenhuis, maar deze zijn 
zeer goed. Iets wat we koesteren.” 
Daarnaast zijn goede betrekkingen 
met de lokale huisartsen van groot 
belang. “De huisarts is in het hele 
proces ontzettend belangrijk. 
Hij of zij moet weten van het 

Toon Hermans Huis, en moet ook een 
proactieve rol spelen. Bij de huisarts 
komen niet alleen de patiënten met 
kanker, maar ook hun kinderen, of 
partner of nabestaanden. Als zij met 
vragen of problemen rondlopen, 
dan kunnen ze vervolgens door de 
huisarts worden geattendeerd op 
het bestaan van het Toon Hermans 
Huis.” Die hulp is altijd beschikbaar: 
“24 uur per dag, 7 dagen in de week. 
Als iemand op vrijdagavond om 
tien uur de behoefte of moed heeft 
om te bellen, dan moet hij of zij een 
luisterend oor krijgen.” 
Leenders onderschrijft dat de inhoud 
van de hulp van de ambulante zorg 
in Horst aan de Maas allerminst 

vaststaat: “In Horst aan de Maas wer-
ken we vraaggericht, de vraag gaat 
het aanbod bepalen. En dat met een 
couleur locale, we gaan dus proberen 
de behoefte van de cliënt zoveel 
mogelijk lokaal te beantwoorden. 
Is er behoefte aan bijvoorbeeld een 
cursus, dan gaan we deze proberen 
in Horst aan de Maas te geven.”  
Leenders is enthousiast voorstander 
van een ambulante benadering, 
maar meent niet dat een andere 
benadering, zoals in Venlo bijvoor-
beeld waar de cliënt naar het  
Toon Hermans Huis toe komt bij 
hulpvragen, per definitie slechter is. 
“Niets is slecht. Als er maar gepraat 
wordt met de cliënt.” 
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Dr. A.J. (Yes) van de Wouw is als 
internist-oncoloog sinds 2006 
verbonden aan VieCuri Medisch 
Centrum. Daarnaast is ze bestuurs-
lid van het Toon Hermans Huis 
Noord-Limburg.  
Ze is zeer nauw betrokken bij  
de totstandkoming van het  
ambulante team in Horst aan de 
Maas, en bijzonder enthousiast 
over deze nieuwe vestiging.

Het ziekenhuis biedt logischerwijs 
alle benodigde professionele zorg 
aan mensen met de diagnose 
kanker. Maar de behoefte van deze 
mensen en hun naasten is breder. 

Het blijkt dat een groot deel van de 
patiënten behoefte heeft aan extra 
ondersteuning. “Dat is veel. En de 
vraag naar deze ondersteuning is 
heel divers. Terwijl de een behoefte 
heeft aan professionele psychiatris-
che zorg is voor de ander een luiste-
rend oor voldoende, of bijvoorbeeld 
het krijgen van praktische tips”.

Het ligt er maar aan wat de patiënt 
nodig heeft. De een heeft een 
grotere mantel dan de ander.  
Dat eventuele hiaat in de mantel 
vult het Toon Hermans Huis dan op 
met zorg in alle vormen en maten. 
Van lotgenotencontact tot bijvoor-

beeld een wandeling. En die zorg 
proberen we met het Toon Hermans 
Huis in Horst aan de Maas nog 
dichter bij de mensen thuis aan te 
bieden.” 
En dat is nodig. Terwijl de reisafstand
met Venlo relatief weinig kilometers 
bedraagt is de weg naar Venlo voor 
veel mensen in Horst aan de Maas 
te ver. Van de Wouw: “een Horste-
naar gaat niet graag naar Venlo. 
Dat is een extra drempel. En het 
Toon Hermans Huis wil juist drempel-
verlagend werken. 
Op locatie, met lokale mensen. 
Voor iedereen toegankelijk.”

“ “WERKEN ZONDER DREMPELS

OP LOCATIE,

MET LOKALE MENSEN

ONCOLOOG  
VieCuri Medisch Centrum

Dr. A.J. (Yes) van de Wouw
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“ “THUIS GEHOLPEN WORDEN 

IS BIJZONDER WAARDEVOL

HUISARTS

Martijn de Weert

Martijn de Weert is twintig jaar 
huisarts, waarvan de laatste vijf 
jaar in Horst aan de Maas. Hij 
is door directeur Mat Vestjens 
gevraagd als ondersteuner van de 
vrijwillige medewerkers van het 
Toon Hermans Huis. Zij kunnen 
met medisch-ethische vragen bij 
De Weert terecht. Hij reageerde 
meteen enthousiast. De Weert 
zal naast zijn ondersteunende rol 
voor de vrijwilligers ook in zijn 
eigen praktijk patiënten wijzen op 
het bestaan van het Toon Her-
mans Huis.

TOON HERMANS HUIS HORST

Het Toon Hermans Huis is afhankelijk 
van giften en werkt met vrijwel 
alleen vrijwillige medewerkers, 
enkele noodzakelijke betaalde 
beroepskrachten daargelaten. 
Ook van de Wouw werkt vrijwillig 
voor het Toon Hermans Huis. 
Ze is bestuurder, en ziet in die rol

toe op een goed financieel en 
organisatorisch beleid. “En uiteraard 
vorm ik in mijn beroep als oncoloog 
een link met de professionele zorg.” 
Als oncoloog is ze enthousiast over 
de rol van het Toon Hermans Huis 
in Horst aan de Maas. “Ik draag het 
een bijzonder warm hart toe, ik 

stimuleer het om ook buiten het 
ziekenhuis om zorg te leveren aan 
mensen die met kanker te maken 
hebben. Het doel is om mensen zo 
onafhankelijk mogelijk te maken 
van het ziekenhuis.”
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In de medische praktijk ervaart hij 
een beperking in tijd bij het onder-
steunen van mensen met de diag-
nose kanker. “De vrijwillige mede-
werkers van het Toon Hermans Huis 
kunnen dit hiaat goed opvullen. 
Mits ze niet te veel van zichzelf vra-
gen. Het is niet ondenkbaar dat het 
een vrijwilliger, vooral in het begin, 
erg veel kost. Met name op mentaal 
vlak. Ik ben er in dergelijke situaties 
om de juiste medisch-ethische onder-
steuning te kunnen bieden.

Hij is bijzonder enthousiast over het 
ambulante concept van het Toon 
Hermans Huis. “Met name het feit 
dat mensen thuis geholpen kunnen 
worden vind ik erg waardevol. 
Het vergt best veel van mensen 

die ziek zijn en hun naasten om te 
moeten reizen. Dat moet iemand 
die ziek is namelijk al veelvuldig. 
Hulp in iemands eigen omgeving is 
veilig. Het is goed als je in je eigen 
omgeving van je af kunt praten en je 
problemen met iemand kunt delen. 
Dat geeft rust.”

Hij vindt het een pluspunt dat ook 
de mantelzorg hulp kan krijgen bij 
het Toon Hermans Huis. “Die wordt 
soms vergeten, vaak door tijdsge-
brek. Terwijl de mantelzorgers bijna 
net zo veel op hun bordje krijgen als 
de patiënt. Het is goed dat ook zij nu 
een plek hebben waar ze gehoord 
worden.” In zijn eigen praktijk heeft 
de Weert vaak gezien dat deze man-
telzorgers onder grote druk staan.

Het belangrijkste onderdeel van het 
werk van de vrijwillige medewerkers 
van het Toon Hermans Huis is vol-
gens De Weert het bieden van een 
luisterend oor voor de patiënt en zijn 
of haar naaste(n).  “Daarnaast kun-
nen ze ook heel goed de weg wijzen, 
mensen erop wijzen hoe ze dingen 
kunnen regelen. Bijvoorbeeld thuis-
zorg, een maaltijdservice of een 
wensambulance. Maar luisteren staat 
met stip op 1. Mensen moeten van 
zich af kunnen praten. Verder heb-
ben de vrijwillige medewerkers een 
signalerende rol. Ze zien in iemands 
thuissituatie snel als er bijvoorbeeld 
behoefte aan extra ondersteuning in 
de vorm van thuiszorg nodig is.”

TOON HERMANS HUIS HORST

Help! 
Je hebt de diagnose kanker gekregen / iemand in je omgeving heeft deze 
gekregen of je bent een nabestaande.

S T A P

01
Bel het Toon Hermans 
Huis op 085 0163 434 
of mail via 
horstaandemaas@
toonhermanshuisnoord-
limburg.nl of loop 
binnen in de koffiekamer
bij de poli oncologie van 
het VieCuri in Venray.
Route 88, afdeling 4.
Geopend op dinsdag 
ochtend, woensdag 
middag en vrijdag 
ochtend.

S T A P

02
S T A P

03
S T A P

04
S T A P

05
Telefonisch zijn we 24 
uur per dag 7 dagen in 
de week bereikbaar.

De coordinator gaat op 
zoek naar een geschikte 
vrijwillig ambulante 
medewerker die jou 
gaat helpen.

De vrijwilliger ambulant 
medewerker maakt met 
jou een afspraak. 
De ondersteuning start.

Met regelmaat en op 
jouw tempo heb je 
contact met de vrijwillige 
medewerker om samen 
iets te ondernemen, 
of juist te bespreken. 
Je staat niet meer alleen 
in je ziekteproces of dat 
van je partner, familielid 
en/of beste vriend(in).
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“ “HET GAAT OM NORMALE

MENSEN DIE IETS

ABNORMAALS OVERKOMT

KLINISCH PSYCHOLOOG  
VieCuri Medisch Centrum

Esther Castermans

Esther Castermans is klinisch 
psycholoog binnen VieCuri. Ze ziet 
in haar spreekkamer veel mensen 
met kanker. Het Toon Hermans 
Huis vult volgens haar een hiaat in 
de hulpverlening aan mensen met 
kanker. “Mensen die kanker hebben 
hoeven niet allemaal naar een 
psycholoog. Een psycholoog komt 
pas in beeld als mensen tegen 
problemen aanlopen waar ze écht 
niet zelf uit kunnen komen. 
Maar praten is wel heilzaam. Het is 
voor een patiënt fijn en goed om 
zijn verhaal te kunnen doen tegen 
een ‘vreemde’.”

Ze legt uit dat praten met een derde 
duidelijk bijdraagt aan het welzijn 
van iemand met kanker.  
“Ziekte zorgt in iemands omgeving 
vaak voor een zogenaamde dubbele 
bescherming. De omgeving probeert 
de patiënt te beschermen en de 

patiënt probeert op zijn of haar beurt 
ook de omgeving te beschermen. 
Praten met een ambulant medewer-
ker die buiten die omgeving staat 
kan daardoor heel helpend zijn. Hij of 
zij kan meekijken met de patiënt en 
een luisterend oor bieden.” 
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Dat luisterend oor draagt volgens 
Castermans duidelijk bij aan een 
betere (psychische) gezondheid. 
“We weten al lang dat lichaam en 
geest niet gescheiden zijn. Kanker 
heeft invloed op de psyche. 
En andersom. Extra ondersteuning 
op psychisch gebied heeft niet alleen 
psychisch gezien meerwaarde, 
maar ook medisch.” 
Het Toon Hermans Huis speelt vol-
gens Castermans een belangrijke rol 
in het voorkomen van psychische 
problemen. “Praten met een ambu-
lante medewerker kan mogelijk ook 
voorkomen dat mensen ‘wegzakken’ 
in zwaardere psychologische proble-
men.” De gesprekken hoeven ook 
niet per se direct heel diep te gaan. 
“Ook alledaagse dingen zijn belang-
rijk. Een patiënt is veel méér dan 
alleen patiënt. 
Maar ook bijvoorbeeld moeder, 
partner of werknemer. Het kan fijn 

zijn om bij de veranderingen in deze 
rollen stil te staan.” Dat geldt voor 
de patiënt, maar zeker ook voor 
de gezinsleden, zij kunnen in een 
andere verhouding met de patiënt 
komen te staan. Daar oog en oor 
voor hebben is ondersteunend voor 
de patiënt en zijn of haar gezin. 

Castermans heeft samen met haar 
collega Trudie Broekman de ambu-
lante medewerkers getraind in het 
op psychisch gebied bijstaan van 
mensen met kanker. In twee inten-
sieve sessies hebben de vrijwillige 
medewerkers onder meer geleerd 
over verwerking, psychische aandoe-
ningen, de impact van een ziekte in 
het gezin, en rouw. “Uiteraard kun je 
de ambulante medewerkers in twee 
bijeenkomsten niet alles leren over 
psychologie. Dat hoeft ook niet, want 
het is geen opleiding tot psycholoog, 
maar juist een mooie vorm van hulp-

verlening tussen de thuissituatie en 
psychologische zorg.” 

Ook is de medewerker van het 
Toon Hermans Huis geleerd wat 
hun kaders zijn. 
“Ambulante medewerkers hoeven 
geen problemen op te lossen. 
Een luisterend oor bieden voor de 
patiënt is al heel fijn voor de patiënt 
en geloof me, goed luisteren is al 
moeilijk genoeg.” Goed kunnen 
luisteren vergt volgens Castermans 
vooral onbevooroordeeld zijn. 
“Mensen geven al snel hun eigen 
mening of vertellen over hun eigen 
ervaringen. Dat juist niet doen, 
patiënten hun eigen verhaal laten 
doen en daarin de ruimte geven, 
is vaak heel wenselijk en helpend. 
Juist dat is een mooie rol die de 
ambulante medewerkers kunnen 
vervullen.

GEZONDHEIDSZORG 
PSYCHOLOOG 

VieCuri Medisch Centrum

Trudie Broekman
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Helmy Swinkels komt uit de 
ouderenzorg en is ruim vijf jaar 
werkzaam voor VPTZ (Vrijwilligers 
Palliatieve Terminale Zorg) in 
Venlo en omgeving. Daar verzorgt 
ze naast het coördineren van inzet-
ten van vrijwilligers bij palliatief 
terminale cliënten onder andere 
ook de introductietraining voor 
nieuwe vrijwillige medewerkers. 
In die rol is ze door directeur 
Mat Vestjens van het Toon Hermans 
Huis in Venlo gevraagd om ook de 
trainingen voor de ambulante mede-
werkers van het Toon Hermans 
Huis te verzorgen.  
Daarnaast verzorgt Helmy trainin-
gen op het gebied van rouw en 
verlies, normen en waarden, com-
municatie en afstemmen op de 
ander. 

TRAINSTER

Helmy Swinkels

“ “HET IS FIJN ALS

IEMAND IN ZIJN EIGEN DORP

GEHOLPEN KAN WORDEN
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Ze is enthousiast over de keuze van 
het Toon Hermans Huis in Horst aan 
de Maas om te kiezen voor ambu-
lante begeleiding. “Ik vind het goed 
dat het ambulante stuk ontwikkeld 
wordt. Iemand uit Horst aan de 
Maas gaat sowieso niet graag naar 
Venlo, en al helemaal niet als daar 
in het ziekenhuis telkens zware 
chemotherapieën zijn gegeven. 
Dan is het fijn als iemand in zijn 
eigen dorp geholpen kan worden.”

Ze vindt wel dat de keuze voor 
ambulante begeleiding een ande-
re manier van trainen en opleiden 
vergt. “De rol van een ambulante 
medewerker is anders dan die 
van iemand bij wie de patiënt op 
spreekuur komt. Als ambulant 
medewerker ken je je rol nog niet. 
Je weet bijvoorbeeld nog niet waar 
je bij iemand thuis plaats moet 

nemen. Je moet letterlijk je plek 
vinden.” Ze vindt bij ambulante 
begeleiding de wijze waarop contact 
wordt aangegaan cruciaal. “Er moet 
eerst een vertrouwensband worden 
opgebouwd voordat je op meer 
dieperliggende vragen kunt ingaan. 
Dat vergt aandachtig luisteren en 
doorvragen. Daarnaast is het van be-
lang dat je bij de ander blijft, en bij 
raakvlakken bijvoorbeeld niet te veel 
over je eigen situatie gaat vertellen.”

De training bij het Toon Hermans 
Huis is zeer divers. Behalve de trai-
ning van Helmy Swinkels krijgen de 
nieuwe medewerkers les van Nel 
Steegh die uitlegt wat kanker is en 
welke behandelmethodes er voor-
handen zijn. Verder praten oncolo-
gisch psychologen de cursisten bij 
over de emotionele begeleiding van 
mensen met kanker. 

De rol van Helmy ligt duidelijk in het 
trainen van de bejegening van de 
cliënt. “Hoe ga je bijvoorbeeld om 
met je eigen normen en waarden?  
Kun je die parkeren?” Als voorbeeld 
noemt ze het wel of niet aangaan 
van chemotherapie. “Als je die zelf 
hebt ondergaan, en er enorm veel 
baat bij hebt gehad, mag je dat niet 
opdringen bij een cliënt die heeft 
besloten deze therapie pertinent 
niet aan te willen gaan. 
Verdiepende vragen stellen kan de 
cliënt helpen om zijn of haar gedach-
ten te ordenen en de situatie nog 
eens te overdenken.” 

Omdat het ambulant werken nieuw 
is werd de training door Helmy zelf 
samengesteld en geëvalueerd met 
de vrijwillige medewerkers, en die 
zijn er klaar voor. “Laat de aanvragen 
maar komen!”

“ “DE AMBULANTE MEDEWERKERS 

BRENGEN LUCHT, 

WARMTE EN AANDACHT 
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ONCOLOGIE 
VERPLEEGKUNDIGE 

VieCuri Medisch Centrum

Nel Steegh

Nel Steegh heeft ruim 50 jaar erva-
ring in de verpleging van mensen 
met de ziekte kanker. In het Sint 
Elisabeth ziekenhuis (dat daarna 
VieCuri werd) gaf Nel als oncologie-
verpleegkundige chemotherapie, 
in combinatie met haar werk als 
verpleegkundige op de mammapoli 
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en van het palliatief team. 
Daarnaast heeft ze de hospices 
Venray en Horst mede opgezet, en 
was ze leidinggevende bij de NLZ 
Lourdesreizen. Als mede-initiatief-
nemer en lid van de stuurgroep is 
zij verbonden aan het ambulante 
psychosociale oncologische team

“ “KANKER WORDT STEEDS

MEER EEN

CHRONISCHE ZIEKTE
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van het Toon Hermans Huis in 
Venray, één van de andere ge-
meenten in Noord-Limburg waar 
ambulante zorg wordt verleend 
, en traint ze daarnaast vrijwillige 
medewerkers in de basisbeginse-
len van de ziekte kanker.  
“Mijn hele leven is verweven met 
de ziekte kanker.”

Als lid van de stuurgroep heeft zij 
mede de ruimte in het VieCuri, loca-
tie Venray, verwezenlijkt en  vormt ze 
samen met de andere stuurgroeple-
den de motor rondom de oprichting 
van het geheel. Hierna, als het ambu-
lante team van het Toon Hermans 
Huis is gestart voor patiënten en hun 
naasten, zal ze meer een adviserende 
rol op zich nemen. 
 
Ze ervaart een grote behoefte aan 
een ambulant team van het Toon 
Hermans Huis in Noord-Limburg 
en daarmee ook in Horst aan de 
Maas “Ik vind het heel belangrijk 
dat mensen tijdens het ziektepro-
ces, en ook daarna, goed begeleid 
worden. En dan niet alleen de zieke 
zelf, maar zeker ook de mensen die 
er naast lopen.” Vooral op het gebied 
van een goede communicatie gaat 
het nu nog te vaak mis: “Ik merk dat 

mensen die ziek zijn niet durven te 
praten. Bang om hun naasten pijn 
te doen. Ook voor de naasten is het 
uiten van hun gevoelens een moeilijk 
proces. We hopen door middel van 
onze begeleiding hierin de patient 
en hun naasten te kunnen onder-
steunen. 
 
Daarnaast vindt ze het van belang 
dat mensen advies en hulp krijgen bij 
het vormen van vragen over hun be-
handeling. “Een arts heeft maar tien 
minuten voor een consult, dus is daar 
weinig tijd voor. Ook al zouden de 
artsen graag meer willen bieden, hun 
beschikbare tijd is helaas beperkt. 
Daarnaast is uit onderzoek gebleken 
dat patiënten maar tien procent van 
hetgeen door de arts wordt verteld 
onthouden. Dat heb ik vaak genoeg 
meegemaakt in mijn tijd als oncolo-
gieverpleegkundige. 
Als ik mensen chemotherapie gaf, 
merkte ik vaak dat het heel moeilijk 
was om de uitleg van de arts na te 
vertellen. Het verhaal van de dokter 
niet goed onthouden, verkeerd be-
grepen, allemaal door de vele emo-
ties die bij de ziekte kanker horen.” 
Ze voorziet een steeds grotere vraag 
naar initiatieven als een ambulant 
team van het Toon Hermans Huis. 

“Kanker wordt meer en meer een 
chronische ziekte. Vroeger kreeg je 
kanker en ging je dood, dat is nu al 
lang niet meer zo. Er zijn steeds meer 
therapiemogelijkheden, zodat de 
ziekte langer onder controle kan wor-
den gehouden. De patiënten worden 
ouder en vinden het fijn als er een 
ambulante medewerker bij hun thuis 
kan komen, belangstelling toont 
en een luisterend oor heeft. En bij 
deze chroniciteit horen helaas weer 
klachten, bijvoorbeeld moeheid, veel 
ziekenhuisbezoeken, neuropathie als 
gevolg van allerlei soorten behande-
lingen bijvoorbeeld chemotherapie, 
immunotherapie of target therapie 
en steeds weer die spanning over het 
aanslaan van de therapie . 
Over dergelijke klachten, en niet te 
vergeten alle bijbehorende emoties 
is het zeer belangrijk dat mensen 
hun verhaal kwijt kunnen.” 
 
Ze is enthousiast over de rol van het 
Toon Hermans Huis in Horst aan de 
Maas. “Ik draag het een bijzonder 
warm hart toe, ik stimuleer het om 
ook buiten het ziekenhuis om zorg te 
leveren aan mensen die met kanker 
te maken hebben. Het doel is om 
mensen zo onafhankelijk mogelijk te 
maken van het ziekenhuis.
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Mat Vestjens is, vrijwillig, 
directeur van het Toon Hermans 
Huis Noord-Limburg en is in zijn 
omgeving vaak geconfronteerd 
met de grote noden van het 
hebben van kanker in een gezin. 
Hij zag en ziet een overduidelijk 
gebrek aan goede en professionele 
ondersteuning van mensen die met 
kanker worden geconfronteerd. 
“En ik ben vol passie in dat gat 
gedoken. Ik heb van de maat-
schappij en onze lieve Heer de 
gave gekregen mensen te helpen”.  

“Naast alle zorg die patiënten krijgen 
is er voor de helft van de mensen en 
hun naasten behoefte aan psycho-
sociale oncologische zorg op maat. 
Deze zorg kan helaas niet gegeven 
worden door de huidige zorgleveran-
ciers. En daarom gaan we die zorg 
als Toon Hermans Huis zelf aanbie-
den. Op zeer professioneel niveau.” 

Vestjens is bedenker van het ambu-
lante concept van het Toon Hermans 
Huis in Noord-Limburg. “We gaan 
de mensen thuis opzoeken in plaats 
van dat we afwachten tot ze langs-
komen. Er mag voor de cliënten 
geen drempel zijn om hulp te zoeken 
en te krijgen.” Hij wil naar eigen zeg-
gen “alles op alles zetten om het 
welzijn van de patiënt te vergroten 
en ervoor zorgen dat de cliënt weer 
zelfregie krijgt.” 

Om het mede door hem bedachte 
ambulante concept vorm te geven 
zocht Vestjens contact met Match 
voor vrijwilligers in Venray om te 
bekijken hoe een en ander georga-
niseerd kon worden. “Het was een 
zeer aangename verrassing dat we 
binnen no time 18 mensen hebben 
opgeleid tot ambulante medewer-
kers. Het enthousiasme waarmee 
deze nieuwe vrijwillige medewerkers 
de opleiding gevolgd hebben kent 
geen grenzen en het is hartverwar-
mend om te zien met welke inzet 
deze mensen hun werk willen gaan 
doen.” 

Naast het grote enthousiasme van 
de ambulante medewerkers is 
Vestjens verheugd met de ontmoe-
tingsplek die het Toon Hermans 
Huis binnen VieCuri in Venray krijgt. 

“We prijzen ons gelukkig met de 
intensieve samenwerking met het 
ziekenhuis.” Niet alleen een goed 
contact met het ziekenhuis is belang-
rijk vindt Vestjens. De huisarts is 
minstens zo’n belangrijke schakel in 
het proces. “Dat goede contact gaan 
we ongetwijfeld ook bereiken met 
de plaatselijke huisartsen.” 

In Horst aan de Maas hebben we 
op dit moment 1500 mensen met 
kanker en ieder jaar krijgen 300 nieuwe 
mensen de diagnose. Reden te over 
voor het team Horst aan de Maas 
om hun medeburgers te helpen 
om hun welzijn te vergroten en hen 
meer zelfregie te geven. Het team 
van enthousiaste ambulante psycho 
sociale ondersteuners staat klaar om 
je te helpen.

“ “GEEN DREMPEL BIJ

HET KRIJGEN VAN HULP

DIRECTEUR

Mat Vestjens

TOON HERMANS HUIS HORST



CONTACT
horstaandemaas@toonhermanshuisnoord-limburg.nl

Tel. 085-0163 434  
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