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Inleiding

Steeds meer mensen krijgen te horen dat ze kanker
hebben. De meeste van deze patiënten overleven hun
ziekte. Dankzij de ontwikkelingen in de behandeling
van kanker, is er daarenboven een verschuiving merk-
baar van langere naar veel kortere ziekenhuisopnames
en ambulante therapie (1). Ondanks alle voordelen voor
de patiënt, is er nu vaak nog minder tijd en aandacht
voor de psychologische en emotionele zorg van de
patiënt. Die moet dan terugvallen op zorg en steun van-
uit zijn directe omgeving (familie, vrienden, kennis-
sen).

Niet enkel tijdens de behandeling, maar ook nadien
hebben patiënten vaak moeite met de verwerking en de
aanvaarding van de ziekte of hebben ze praktische pro-
blemen en vragen. Hierbij wordt gedacht aan tussen-
komst van het ziekenfonds, de aankoop van een pruik,
het vinden van lotgenoten, enz.

Naast de kankerpatiënten zelf bevinden naasten zich
eveneens vaak in een moeilijke situatie. Alle aandacht
gaat naar de patiënt, hij is degene die alles ondergaat.

Waarom gaan kankerpatiënten en hun naasten naar
een inloophuis?

V. BULENS1, M. VAN DEN AKKER1, R. VANDEBROEK2, P. BULENS3, F. BUNTINX1, 2, 4, 5

Samenvatting

Vragen en problemen die door gasten gebracht worden in een inloophuis voor kankerpatiënten en hun
naasten in Hasselt kunnen ons wellicht op het spoor brengen van mogelijkheden tot verbetering van de regu-
liere zorg. Met dit doel werden de routineregistratiegegevens van 214 gasten bestudeerd.

De meeste gasten zijn vrouwen en ouderen. De meeste van hen zijn gehuwd of wonen samen en heb-
ben kinderen. Zij komen vooral omdat zij behoefte hebben aan een luisterend oor of hun verhaal eens kwijt
willen. Daarbij is de nood niet zozeer formele psychologische hulp, maar wel een gewoon menselijk gesprek.
Er blijkt ook nog steeds behoefte te bestaan aan meer informatie rond allerhande praktische aspecten van
het leven met kanker.

Nu kankerpatiënten steeds minder lang in het ziekenhuis verblijven, vormen deze resultaten een uitda-
ging voor met name de thuiszorg.
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Ook naasten blijven echter met vragen zitten, zijn
op zoek naar informatie en willen hun eigen emoties
kwijt.

Om deze redenen is het Inloophuis Hasselt opgericht
in 2003 door de provincie Limburg, de stad Hasselt, het
Limburgs Kankerfonds, de Limburgse Kankerstichting
(LIKAS) en de vzw TOKAP (Totaalzorg Kankerpatiën-
ten). Het Inloophuis Hasselt is gestart als ontmoetings-
plaats en wegwijzer voor mensen die over hun eigen
ziekte of die van hun naaste willen spreken of voor
mensen die zoeken naar informatie (2). De werking van
het huis is gebaseerd op de volgende doelen;
– opvang bieden aan mensen met kanker en hun

naasten
– informatieve begeleiding (als wegwijzer dienen)
– ontmoetingsplaats voor iedereen die zich betrokken

voelt
– centraal en neutraal informatiepunt rond kanker.

Iedereen is welkom in het Inloophuis Hasselt. Gasten
worden er ontvangen door hiervoor opgeleide vrijwilli-
gers. Financieel wordt het gesteund door de provincie
Limburg, de stad Hasselt, een aantal bedrijven, service-
clubs en individuele giften.

Het Inloophuis Hasselt is niet enig in zijn soort. In
Nederland bestaat het concept al langer en worden ze
„Toon Hermans Huizen” genoemd. Ook in Vlaanderen
zijn er de laatste jaren op meerdere plaatsen soortge-
lijke huizen geopend. Er blijft een duidelijke vraag naar
dit soort initiatieven.

Gezien de stijgende vraag en het groot aantal gasten
vroegen wij ons af of we hieruit iets kunnen leren ten
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Fig. 1: Selectie van de onderzoekspopulatie.

behoeve van de reguliere zorg voor kankerpatiënten.
Men kan immers veronderstellen dat vragen die in
het Inloophuis regelmatig aan bod komen, wellicht
vroeger kunnen opgevangen worden in de reguliere
zorg.

Daarom werd nagegaan welke personen voorname-
lijk naar het inloophuis komen en welke vragen en pro-
blemen er ter sprake komen. Daarbij kan onderzocht
worden of er verschillen zijn tussen patiënten en
naasten, tussen seksen en tussen leeftijdsgroepen. Wij
hoopten dat het dan ook mogelijk is uit te zoeken hoe
het Inloophuis de reguliere zorg kan aanvullen.

Materiaal en methoden

Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag zijn de
registratieformulieren van het Inloophuis Hasselt bestu-
deerd voor de tijdsperiode van een jaar (2007). Met
behulp van deze registratieformulieren is gezocht naar
de redenen waarom gasten naar het Inloophuis komen,
hun status (patiënt, naaste), geslacht en leeftijdsgroep.
Alle registraties werden verwerkt in een gegevensbank
in Excell en SPSS werd toegepast voor statistische ana-
lysen.

Van belang is dat de verslaggeving gebeurd is door
vrijwilligers in het Inloophuis, en dat er tijdens de
gesprekken meestal geen directe informatieve vragen
gesteld worden. De gasten bepalen in belangrijke mate
het verloop van het gesprek. Wellicht is de registratie
daarom vaak niet volledig.

Resultaten

In 2007 brachten 801 personen een bezoek aan het
Inloophuis. Van dit aantal werden zij die kwamen naar
door het Inloophuis georganiseerde activiteiten (koffie-
krans, workshops, …) afgetrokken omdat voor deze
mensen geen individuele registratie bestaat. Daarenbo-
ven werden personen die enkel kwamen met een vraag
naar inlichtingen voor hun vereniging, voor eindwer-
ken of voor een goed doel, alsook gasten die louter kwa-
men om positieve kritiek te geven op het Inloophuis uit-
gesloten vermits zij niet relevant waren voor het
beantwoorden van de onderzoeksvraag. Uiteindelijk
leidde dit tot een totaal van 214 registraties (fig. 1), die
in de analyse werden opgenomen.

Kenmerken van de gasten

Gasten worden ingedeeld in patiënt, naaste van een
patiënt of een koppel personen. Onder een koppel moet
hier niet enkel een man-vrouw relatie verstaan wor-
den; dit kan tevens bv. moeder en dochter zijn. Als
regel is in deze groep 1 van beiden kankerpatiënt;
40,2% was patiënt, 43,5% naaste en 13,6% een kop-
pel. Van de andere 3% waren geen gegevens bekend.
De meeste gasten waren vrouwen (71,0%), 20,6%
waren mannen en in 8,4% ging het om een koppel
van man en vrouw. Het vrouwelijk geslacht haalde
zowel bij de patiënten, de naasten als de koppels de
meerderheid.
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TABEL 1

Voorkomen van kankersoorten bij gasten van het
Inloophuis.

n %

Borst 61 28,5
Blaas 4 1,9
Darm 27 12,6
Hersenen 7 3,3
Long 14 6,5
Nier 2 0,9
Pancreas 2 0,9
Prostaat 23 10,7
Lymfoom 8 3,7
Buikvlies 1 0,5
Gezicht 3 1,4
Leukemie 2 0,9
Baarmoeder 7 3,3
Beenmerg 2 0,9
Geen kanker 2 0,9
Onbekend 49 22,9

TABEL 2

Redenen waarom gasten naar het Inloophuis komen.

Luisterend oor/verhaal kwijt kunnen
– emoties
– taboeonderwerpen
– gezellig praatje
– kritiek op ziekteproces van zichzelf of naaste
– kan er niet met lotgenoten over praten

Medische informatie
– soorten kankers
– behandelingen

Praktische informatie
– financieel
– praktisch
– thuisverzorging
– begeleiding

Andere informatie
– op zoek naar lotgenoten/vrienden/praatgroep
– zelfhulpgroep

Vragen van naasten over het omgaan met de patiënt

Van alle verschillende kankers kwamen borst-, darm-
en prostaatkanker (resp 28,5, 12,6 en 10,7%) het vaakst
voor bij de patiënten en bij de naasten van de patiën-
ten. De gegevens met betrekking tot de andere kankers
staan in tabel 1.

Meer dan de helft van de gasten (58%) was ouder
dan 50 jaar, terwijl 27% jonger was dan 50. Van 15%
ontbrak deze informatie. Het vrouwelijk geslacht had
weer in elke leeftijdscategorie het grootste aandeel.

Van bijna de helft (40,2%) was de woonsituatie
onbekend. Een kwart (25,6%) was gehuwd/samenwo-
nend met kinderen. 15,9% van de gasten was alleen-
staand zonder kinderen. De gehuwd/samenwonende
groep zonder kinderen vertegenwoordigde 11,2% en de
alleenstaanden met kinderen 6,1%. Dit was voor de
gehele groep het geval. Indien men kijkt naar vrouwen
en mannen afzonderljk, ziet men dit eveneens bij de

vrouwen. De mannen waren vaker alleenstaand zonder
kinderen. Hetzelfde kan gezien worden bij indeling in
leeftijdscategorieën.

Redenen voor de komst van de gasten

Er zijn verschillende redenen waarom mensen naar het
Inloophuis komen (tabel 2). Daarbij is het belangrijk
om mee te nemen dat de meeste gasten niet met één
bepaalde reden of vraag naar het Inloophuis komen.
Meestal komen meerdere onderwerpen ter sprake tij-
dens één gesprek.

Van alle gasten was voor 51% een luisterend oor
hebben of zijn verhaal kwijt kunnen één van de rede-
nen van komst. Een kwart (26%) van de gasten had
nood aan praktische inlichtingen. 19% had behoefte aan
medische informatie, met name over verschillende soor-
ten kankers en behandelingen.

Verhaal kwijt

Van de gasten die kwamen voor een luisterend oor of
hun verhaal kwijt wilden, gaf 12,6% aan dat ze nie-
mand anders hebben om mee te praten. Ongeveer de
helft (50,4%) van deze gasten had het over hun emo-
ties (bang, eenzaamheid, droevig, …). Over taboeon-
derwerpen wordt ongeveer even vaak gesproken door
mensen die komen om hun verhaal kwijt te kunnen
(1,87%) en die daarvoor niet kwamen (1,96%). 5,6%
uitte negatieve kritiek op (de begeleiding van) het ziek-
teproces van de patiënt, terwijl 3,3% positieve opmer-
kingen had over het hele ziekteproces. Verder kloeg één
gast aan dat artsen te weinig aandacht hebben voor de
naasten van hun patiënten.

Medische informatie

1. Algemeen
Een vraag naar medische inlichtingen werd vaker gesteld
door mensen beneden de 50 (46%) dan door ouderen
(18,3%). 15 gasten waren specifiek op zoek naar infor-
matie over bepaalde kankers bij zichzelf of bij naasten
of over palliatieve zorg (n = 1).

2. Behandeling
Twee gasten vroegen specifieke informatie betreffende
chemotherapie. Hiervan gaf 1 gast aan dat hij expliciet
door de hulpverlener naar het Inloophuis gestuurd was
voor bijkomende inlichtingen hierover. Eén gast wilde
informatie over de behandeling van kanker in het alge-
meen. Een andere gast kwam met klachten over bij-
werkingen van chemotherapie.

3. Praktische informatie
7% van de gasten kwam voor financiële inlichtingen of
voor informatie over verzekeringen; 10% had vragen
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betreffende pruiken of gelaatsverzorgingen en een nog
kleiner deel had vragen over thuiszorg en psychologische
begeleiding.

4. Andere informatie
6,5% gaf aan op zoek te zijn naar een zelfhulpgroep
(1,4%), naar lotgenoten (2,8%) of beide (2,3%). 7%
kwam met vragen over hoe ze moeten omgaan met de
patiënt.

Bespreking

Kenmerken van gasten

71% van de gasten waren vrouwen en meer dan de helft
van de gasten was ouder dan 50 jaar. Dit is een trend
die ook gezien wordt bij het aantal huisartscontacten;
ook naar huisartsen komen meer en vaker vrouwen en
ouderen (3). Kanker komt overigens voor 6/7e voor bij
mensen boven de 50 jaar (4). Wanneer de gasten wer-
den ingedeeld naar type kanker, werd vastgesteld dat
borst-, darm- en prostaatkanker het vaakst voorkwamen
bij de gasten, met borstkanker die erboven uitsteekt met
28,5%. Deze vaststelling is niet onlogisch, daar ze in de
regio de 3 meest prevalente kankers zijn (4).

Opvallend is dat van de gasten van wie de burger-
lijke staat bekend was, het merendeel gehuwd/samen-
wonend was en kinderen had. Men zou verwachten dat
het aandeel van de alleenstaanden groter zou zijn. Wel-
licht is hun sociaal netwerk kleiner en zijn er dus min-
der mensen die de alleenstaanden op het bestaan van het
Inloophuis kunnen wijzen. Anderzijds hebben alleen-
staanden het misschien ook drukker dan gehuwden.

Luisterend oor

Ongeveer 50% van de gasten had behoefte aan o.m. een
luisterend oor, of wou zijn verhaal eens kwijt. De helft
hiervan gaf aan dat ze moeite hadden met hun emoties
en benadrukten dit ook tijdens het gesprek. Dit was
vooral het geval bij 50-plussers. Hieruit kan afgeleid wor-
den dat mensen hier mogelijk toch een behoefte hebben
die groter is dan het aanbod uit de reguliere hulpverle-
ning. Men kan zich ook afvragen of hierin geen grotere
taak is weggelegd voor hulpverleners (oncoloog, huis-
arts, verpleegkundige of andere psychologische hulp).

Dat mensen (kankerpatiënten en naasten) een tekort
hebben aan psycho-sociaal contact is een bekend pro-
bleem. Dit bleek eveneens uit een vroeger rapport over
oncologische uitdagingen in Limburg (1). Door oncolo-
gen en andere hulpverleners werd hierin reeds aange-
geven dat er zowel te weinig ervaring als te weinig tijd
en mankracht was. Daarbij werd ook vermeld dat veel
patiënten en naasten geen echte psychologische thera-
pie behoeven, maar eerder behoefte hebben aan mensen
die kunnen luisteren. Het is dan ook niet onlogisch dat
mensen naar andere initiatieven op zoek gaan.

Een voor de hand liggend aanspreekpunt zou hier-
bij de huisarts kunnen zijn, maar deze is helaas nog
niet vaak betrokken bij het hele ziekteproces van een
patiënt en diens naaste, vooral tijdens de periode van
intensieve therapie. Mogelijk speelt ook de verschuiving
naar een meer transmurale zorg bij kankerpatiënten een
rol. Patiënten en naasten zijn niet meer continu in con-
tact met hulpverleners zoals artsen en verplegers. Ze
moeten meer terugvallen op hun familie en vrienden.

Het grootste deel van de gasten had borstkanker. Dit
zijn patiënten die steeds vroeger ontslagen worden na
hun eerste behandeling, mogelijk zonder dat ze vol-
doende informatie en tijd hebben gekregen om zich aan
te passen aan hun nieuwe situatie.

Medische informatie

Opmerkelijk is dat ongeveer 18% van alle gasten met
een vraag betreffende medische informatie kwam. De
vraag is of dit wel de bedoeling is van het Inloophuis. Er
zijn mogelijkheden om folders van verschillende kan-
kers te verkrijgen, maar dit is niet hun primair doel. Eén
persoon gaf zelfs aan dat hij specifiek hiervoor gestuurd
was door een hulpverlener. Men kan zich dan afvragen
of hulpverleners te weinig inlichtingen over de ziekte en
behandeling verschaffen aan de patiënt en zijn naasten.

Het is gekend dat de gegeven uitleg vaak weinig blijft
hangen, vooral op emotioneel beladen momenten zoals
na het mededelen van de diagnose. Vragen duiken dan
vaak pas later op. Anderzijds zijn er ook in de mate
waarin artsen uitleg geven en in de wijze waarop dat
gebeurt, grote verschillen.

Het is vooral de groep onder de 50 jaar die met vra-
gen naar medische informatie komt. Ouderen leggen
zich waarschijnlijk nog sneller neer bij de uitleg van de
arts en nemen hier gemakkelijker voldoening mee. Met
de tijd zal dit fenomeen mogelijk verdwijnen. Patiënten
worden immers steeds mondiger.

Sterkten en zwakten van dit onderzoek

Sterkten
In ons land gebeurt weinig onderzoek naar behoeften
van kankerpatiënten en hun naasten. Het bevragen van
gasten van het Inloophuis geeft hierover beperkte en
onrechtstreekse, maar daardoor wellicht betrouwbare
informatie. Dit wordt nog versterkt door het feit dat de
informatie niet verzameld is met het oog op onderzoek,
maar als verslag van het dagelijks werk van de gast-
vrouwen en gastheren en met het oog op feedback naar
hun eigen werkingswijze. De kans op sociaal wense-
lijke antwoorden is hierdoor aanzienlijk kleiner.

Zwakten
Er is geen informatie over mensen die niet in het
Inloophuis komen. Wellicht is er daardoor sprake van
selectievertekening ten opzichte van het geheel van alle
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kankerpatiënten. De grootte hiervan kan onmogelijk
berekend worden; de beschikbare informatie is ook niet
zeer gedetailleerd.

Besluiten voor het klinisch werk
en voor verder onderzoek

Klinisch werk

Er zal nooit te veel aandacht zijn voor de belevenisas-
pecten rond diagnose, behandeling, prognose en reva-
lidatie van kankerpatiënten. Daarbij valt het op dat
mensen meestal geen behoefte hebben aan formele the-
rapieën of psychologen, maar aan gesprekken met men-
sen die bereid zijn te luisteren en te praten. De kansen
en beperkingen van huisartsen en thuisverpleegkundi-
gen hierbij dienen zeker uitgeklaard te worden.

De regelmatige behoefte aan technische en prakti-
sche informatie zal wellicht ten dele opgevangen kunnen
worden door het brede gebruik van folders, liefst afzon-
derlijk toegespitst op de diagnosefase, op het gesprek
over therapeutische mogelijkheden en op gesprekken na
het afspreken van de behandeling.

Onderzoek

Het is van belang dat de registratie voortgezet wordt
zodat we op de hoogte blijven van de evoluties in de
psychosociale noden van kankerpatiënten.

Een meer gerichte en gedetailleerde registratie in de
toekomst zou daarbij nog meer gedetailleerde informa-
tie kunnen opleveren.

Mededeling

Geen belangenconflict en geen financiële ondersteuning gemeld.

Abstract
Why do people with cancer go to a Free

Psychosocial Counseling Center (Inloophuis,
Hasselt)?

Questions and problems presented by guests in
the „Inloophuis” (Free psychosocial counseling cen-
ter) for cancer patients and their family members
and friends in Hasselt (Belgium) may reveal oppor-
tunities for improvement of regular care. Thus we
studied their registration data.

The guests are most frequently women and
older people. Most of them live together with a part-
ner and children. They yearn mostly for someone
to listen to their stories. They do not really need
psychological counseling, but just a human being
to talk with. A need of information on various prac-
tical aspects of living with cancer does occur as
well.

As cancer patients actually tend to leave hospi-
tal earlier, these results constitute a valuable source
of information as well as a challenge for homecare
professionals.
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