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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 Venray 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 omgeving 
kan betekenen. Daarmee krijgt u een 
beeld van wat het Toon Hermans Huis 
voor u of iemand in uw omgeving 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

EleonoorMieke Marij ChristaBen Carla
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TOON HERMANS HUIS VENRAY

“ “NAAST VRAGEN OVER MEDISCHE

ZORG HEEFT EEN PATIENT

OOK ANDERE ZORGVRAGEN

COÖRDINATOR TEAM VENRAY

Leonie Siebers-Verkoeijen

Leonie Siebers-Verkoeijen is als 
coördinator verbonden aan het 
Toon Hermans Huis. Het is haar 
taak om de planningen van zowel

de gastvrouwen als de ambulante 
medewerkers te coördineren en 
ervoor te zorgen dat de cliënt een 
passende medewerker krijgt. 

Ze is enthousiast over het enorme 
tempo waarin het Toon Hermans 
Huis in Venray is opgezet.
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“Het is allemaal heel snel gegaan. 
We zijn met een kleine groep men-
sen begonnen. Onze eerste taak was 
het werven van mensen. Het animo 
bleek erg groot: vrijwel meteen 
hadden we voldoende mensen, die 
allemaal in rap tempo adequaat zijn 
opgeleid.” Deze groep bestaat uit 
gastvrouwen in het ziekenhuis en 
ambulante medewerkers.

De ambulante medewerkers gaan 
de mensen die te horen hebben 
gekregen dat ze kanker hebben, 
begeleiden. De gastvrouwen ver-
zorgen de intake in een kantoortje 
in het ziekenhuis in Venray, recht 
tegenover de spreekkamer van de 
oncologen. Siebers: “het is de 
bedoeling dat als iemand een 
slechtnieuwsgesprek heeft gehad, 
hij of zij door de oncoloog door-

verwezen wordt naar onze gast-
dames. Deze bieden ten eerste een 
luisterend oor, en wijzen de cliënt 
op de mogelijkheid thuis hulp te 
krijgen van het Toon Hermans Huis. 
Thuis omdat de cliënten, zo blijkt, 
liever te woord gestaan worden in 
hun eigen omgeving, liever dan in 
het ziekenhuis.”  

“Mensen met kanker hebben te-
genwoordig gelukkig allemaal een 
casemanager die de benodigde 
medische zorg coördineert, maar 
een patiënt heeft naast die medische 
zorg ook andere zorgvragen, bijvoor-
beeld over financiën of leefstijl.” 
Hiervoor heeft het Toon Hermans 
Huis een sociale kaart opgezet, 
waarop uitgebreid staat aangegeven 
bij wie of welke instantie de cliënt 
terecht kan. Bijvoorbeeld Synthese 

in het geval van financiële vragen, 
of Vincent van Gogh voor psychische 
bijstand. Siebers heeft als taak deze 
zorgvragen te kanaliseren en uit te 
zetten naar de juiste ambulante 
medewerker. Samen met deze 
medewerker ontdekt de cliënt welke 
mogelijkheden er zijn.

Wat er daarna aan zorg wordt ge-
boden is geheel afhankelijk van de 
behoefte van de patiënt:  
“Het aanbod van het Toon Hermans 
Huis is absoluut niet standaard en 
wordt organisch gevormd. Dat wil 
zeggen dat het aanbod op basis van 
de behoefte van de cliënt(en) tot 
stand komt. Blijkt er bijvoorbeeld 
behoefte aan een wandelgroep of 
lotgenotencontact, dan wordt dit 
gefaciliteerd.”  

REGIO COÖRDINATOR

Martin Leenders

Martin Leenders is regio coördinator 
van het Toon Hermans Huis in 
Venray, Beesel, Peel & Maas, 
Bergen, Gennep en Horst. Hij helpt 
en ondersteunt de plaatselijke 
coördinatoren. Hij bewaakt onder 
meer de kwaliteit van de zorg, en 
bekijkt regelmatig samen met de 
plaatselijke coördinatoren welke 
hulpvragen er zoal binnenkomen, 
en of deze op een goede manier 
worden beantwoord. Hij ziet een 
grote rol voor het Toon Hermans 
Huis in de begeleiding van mensen 
met kanker. 
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“ “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 Venray allerminst vaststaat: 
“In Venray werken 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 Venray 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.” 



LIFESTYLE MAGAZINE
- 6 -

TOON HERMANS HUIS VENRAY

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 Venray, 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 Venray 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 Venray te ver.  
Van de Wouw: “een Venraynaar 
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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“ “IK ZIE DAT ER NU NOG VAAK EEN 

EMOTIONELE BEGELEIDING 

MIST IN HET BEHANDELPROCES

HUISARTS

Larissa van Winden

Larissa van Winden is huisarts 
en sinds ongeveer een half jaar 
betrokken bij het Toon Hermans 
Huis in Venray.  
Hier is ze voornamelijk verant-
woordelijk voor de emotionele 
begeleiding van zorgverleners. 
Daarnaast kan van Winden 
mensen indien nodig of gewenst 
doorverwijzen naar andere zorg-
gebieden dan alleen oncologie, 
bijvoorbeeld naar een diëtist of 
fysiotherapeut.

TOON HERMANS HUIS VENRAY

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 Venray. “Ik draag het een bijzon-
der 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 onaf-
hankelijk mogelijk te maken van 
het ziekenhuis.”
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Van Winden is niet automatisch 
direct betrokken bij het bieden van 
extra begeleiding van mensen met 
de diagnose kanker. Dat doet de 
vrijwillige medewerker namelijk. 
Ze komt met name in beeld als de 
vrijwillige medewerker in aanraking 
komt met medisch-ethische vraag-
stukken waar hij of zij niet uitkomt.” 

Van Winden is stellig over het ge-
brek aan tijd en aandacht voor het 
emotionele proces van iemand met 
kanker: “ik zie dat er nu nog vaak 
een stuk emotionele begeleiding 
mist in het behandelproces. Er is 
gewoonweg te weinig tijd voor.” 

Een luisterend oor is volgens van 
Winden het voornaamste dat 
ontbreekt. Hierin ziet ze een duide-
lijke taak voor de goed opgeleide 
vrijwillige medewerkers van het 
Toon Hermans Huis: “een vrijwillige 
medewerker kan dit hiaat prima 
opvullen.”

Ze is zeer te spreken over de keuze 
om mensen met kanker ambulant 
te begeleiden in plaats van in het 
ziekenhuis. “Thuis is de drempel 
lager. De vrijwillige medewerker 
krijgt bij iemand thuis meer inzicht 
in hoe de cliënt in elkaar zit, hoe 
hij of zij is. Ook krijgt de vrijwilliger 

direct een goed beeld van de woon- 
en leefsituatie van de cliënt. 
Zo kun je bijvoorbeeld goed zien 
aan welke extra ondersteuning 
eventueel behoefte is. Kan iemand 
zich wel goed verzorgen en is er 
thuiszorg nodig? Dat zie je niet als 
iemand alleen op kantoor of in de 
praktijk langskomt.” Daarnaast heb 
je bij iemand thuis ook automatisch 
aandacht voor de zogenaamde 
steungroep; de partner en kinderen. 
“Ook deze hebben vaak behoefte 
aan extra ondersteuning. 
Een medewerker kan de familie 
bij het hele proces betrekken, in 
tegenstelling tot de in tijd beperkte 
medisch specialist.”

TOON HERMANS HUIS VENRAY

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

MENSEN DIE IETS

ABNORMAALS OVERKOMT

KLINISCH ONCOLOOG  
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 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 
inzetten van vrijwilligers bij 
palliatief terminale cliënten onder 
andere ook de introductietraining 
voor nieuwe vrijwillige medewer-
kers. 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 trainingen op het 
gebied van rouw en verlies, normen 
en waarden, communicatie 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 Venray 
om te kiezen voor ambulante be-
geleiding. “Ik vind het goed dat het 
ambulante stuk ontwikkeld wordt. 
Iemand uit Venray gaat sowieso 
niet graag naar Venlo, en al hele-
maal 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 gedachten te ordenen 
en de situatie nog eens te over-
denken.” 

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

“ “KANKER WORDT STEEDS

MEER EEN

CHRONISCHE ZIEKTE



LIFESTYLE MAGAZINE
- 14 -

TOON HERMANS HUIS VENRAY

van het Toon Hermans Huis in 
Venray en traint ze daarnaast 
vrijwillige medewerkers in de 
basisbeginselen van de ziekte 
kanker. “Mijn hele leven is verweven 
met de ziekte kanker.” 

Als stuurgroep is er allerlei werk 
te verzetten: “we zijn tegelijkertijd 
bezig met het verwezenlijken van 
een ruimte in het ziekenhuis, het 
opstellen van een Coronaprotocol, 
het maken van certificaten voor 
de vrijwillige medewerkers, de 
privacywetgeving, de website, de 
trainingen en de PR rondom het 
Toon Hermans Huis”. Kortom: ze 
vormt samen met de andere stuur-
groepleden de motor rondom de 
oprichting van het geheel. Hierna, 
als het ambulante 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 Venray. “Ik vind 
het heel belangrijk dat mensen 
tijdens het ziekteproces, 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 moei-
lijk proces. We hopen door middel 
van onze begeleiding hierin de 
patient en hun naasten te kunnen 
ondersteunen. 

Daarnaast vindt ze het van belang 
dat mensen advies en hulp krijgen 
bij het vormen van vragen over hun 
behandeling. “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 oncologieverpleegkundige. 
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 
begrepen, allemaal door de vele 
emoties 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 
worden 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 behan-
delingen bijvoorbeeld chemothera-
pie, immunotherapie of target thera-
pie 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 Venray. 
“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 zorg-
leveranciers. En daarom gaan we 
die zorg als Toon Hermans Huis zelf 
aanbieden. Op zeer professioneel 
niveau.” 

Vestjens is bedenker van het 
ambulante concept van het Toon 
Hermans Huis in Venray. “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 zeggen “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 
belangrijk 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 Venray hebben we op dit moment 
1500 mensen met kanker en ieder 
jaar krijgen 300 nieuwe mensen de 
diagnose. Reden te over voor het 
Venrayse team om hun medebur-
gers te helpen om hun welzijn te 
vergroten en hen meer zelfregie te 
geven. Het team van enthousiaste 
ambulante psycho sociale onder-
steuners staat klaar om je te helpen.

“ “GEEN DREMPEL BIJ

HET KRIJGEN VAN HULP

DIRECTEUR

Mat Vestjens

TOON HERMANS HUIS VENRAY
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