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                                                                                              9 november 2022  
Invitational Conference Marikenhuis 

 

EEN IMPRESSIE met TEKST, FOTO’S en VIDEO 
 

Eind mei 2015 opende het Marikenhuis, inloophuis voor iedereen geraakt door kanker, zijn deuren. In de ruim 
zes jaar van zijn bestaan heeft het Marikenhuis een prominente plek veroverd binnen het zorgnetwerk voor 
oncologische begeleiding en zorg. Op 9 november 2021 was er een (verlate) jubileumconferentie met als thema 
‘Verleden, heden en toekomst van het Marikenhuis binnen het zorgnetwerk’.  
 
Meer dan 80 zorg- en welzijnsprofessionals zijn aanwezig in cultuurhuis de Lindenberg om onder inspirerende 
begeleiding van Anoushka van Bemmel mee te praten over de rode draad van de avond: Zorg en begeleiding 
biedt je niet alleen, dat doe je samen. 
Tijdens de bijeenkomst wordt ook afscheid genomen van twee bestuursleden van het eerste uur, voorzitter Yvon 
ten Brummelhuis en bestuurslid Monica Pop. En als grote verrassing wordt Yvon, een van de ‘founding mothers’ 
van het Marikenhuis, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ze krijgt de Koninklijke Onderscheiding uit 
handen van een goede bekende van het Marikenhuis, burgemeester Hubert Bruls.  
 

KLIK HIER voor een sfeervolle video-impressie van de avond:  Video - 4:30min 

 

Voor de pauze 
 

In twee korte filmpjes wordt door de pioniers van het Marikenhuis, Arnoud Schoffelmeer en Yvon ten 

Brummelhuis teruggeblikt op de afgelopen zes jaar. We krijgen inzicht in hun drijfveren en visie op het 

Marikenhuis.  Arnoud, oud voorzitter Stichting Vrienden van Marikenhuis, vertelde over de 

ontstaansgeschiedenis van het Marikenhuis, die al begon in 2013 [KLIK HIER | Video 1:58 min].  

Yvon ging in op de onderliggende filosofie van het Marikenhuis en de manier waarop het regionale zorgnetwerk 

al ruim voor de opening werd meegenomen in de (ontwikkeling van) visie en rol van het Marikenhuis. Dat alles 

gebaseerd op de kernwaarden die gebaseerd zijn op vier pijlers:  1. Het runnen van een inloophuis met een breed 

scala aan activiteiten van goede 

kwaliteit,  met professionele 

vrijwilligers; 2. De psychosociale 

begeleiding is net zo wezenlijk als de 

somatische behandeling, en verdient 

een volwaardige plek binnen het 

zorgnetwerk; 3 Het gaat om de mens 

met kanker, dus onderwerpen als 

Werk & Kanker zijn van 

wezenlijk belang; 4. Het is belangrijk 

dat de maatschappij leert dat kanker 

bij het leven hoort, het kan iedereen  

overkomen. Maar er over praten is 

een ander verhaal, dat is vaak nog niet 

zo makkelijk.  

[KLIK HIER  |  Video 3:54 min]. 

De eerste vraag van Anoushka van Brakel aan de deelnemers van de conferentie was ‘Wat komt het eerste bij je 
op als je aan het Marikenhuis denkt’. De antwoorden op die vraag geven precies die kernwaardes van het 
Marikenhuis weer die ook Yvon aanhaalde in het filmpje:  warmte, steun, lotgenoten(contact), laagdrempelig, 
ontmoeting, delen.  

https://www.youtube.com/watch?v=N4ew-yn1SRs
https://vimeo.com/403329415/d71f363a27
https://vimeo.com/403329645/10fd5e66d6
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Interview met Yvon ten Brummelhuis en Monica Pop door gastvrouw Anoushka van Brakel 

 
 

Kern van de boodschap van Monica: vanaf de start is veel energie gestoken in de kwaliteit van de vrijwilligers. Dat 
heeft tot op de dag van vandaag geleid tot een groep van professionele, goed getrainde vrijwilligers. Steeds was 
het uitgangspunt: waar staan we voor en waar doen we het voor? En ook: Hoe doe je dat, maar vooral hoe borg 
je dat?  Yvon heeft als advies aan het nieuwe bestuur: “Koester al die kanjers van vrijwilligers. Ontwikkel als  
bestuur een visie waar je naar toe wilt met het Marikenhuis, maar doe dat altijd met inbreng van die vrijwilligers, 
en werk het samen met hen uit. Dat houdt iedereen betrokken!” 
 

[KLIK HIER voor een samenvatting  van het interview met de twee ‘Founding Mothers’ | Video 16:25 min] 

 

Interview met Bianca Peters en Rob Hartman 
 
Bianca Peters en Rob Hartman vertellen in een gesprek met Anoushka over hun ervaringen als 
ervaringsdeskundige en hoe het is om als vrijwilliger in het Marikenhuis te werken.   
 
Bianca: “In het Marikenhuis wordt je geaccepteerd om wie je bent en wat je kunt, niet om wat je niet kunt”. 
Kanker is hier niet negatief, kanker mag er zijn. Ook vertelt ze dat de zorgprofessional die voor haar het verschil 
maakte diegene was die haar niet alleen als patiënt zag, maar vooral ook als mens: “En mij daardoor soms kon 
adviseren om bepaalde behandelingen om iets aan mijn uiterlijk te verbeteren niet aan te gaan, om gewoon niets 
te doen, dat het goed was zoals ik eruit zag." 
 
Rob: “Ik voelde me in mijn rol als naaste soms zo machteloos. Dan was het prettig om erkenning en warmte bij de 
mensen in het Marikenhuis te vinden.” Bianca herkent dat machteloze gevoel. Ook zij zocht een positieve draai en 
vond die in het Marikenhuis. Rob geeft heel duidelijk aan welke zorgprofessional wat hem betreft het verschil 
maakt, en sluit daarbij aan bij Bianca: diegene die echt aandacht heeft voor de mens met kanker!  
 
[KLIK HIER voor de samenvatting van het interview met Bianca en Rob | Video 18:19 min ] 
 

Marjo Heuts, coördinator trainingen Marikenhuis en oud-psycholoog/seksuoloog, benadrukt in een 
videoboodschap nog eens het belang van goed opgeleide vrijwilligers, niet alleen bij aanvang maar vooral ook 
gedurende hun hele periode als vrijwilliger. Nascholing, goede begeleiding en intervisie zijn daarbij belangrijke 
aspecten [klik hier | Video 1.20 min] 
Margriet Derksen, een vaste Marikenhuisbezoeker, vertelt hoe ze weer allerlei creatieve activiteiten ging doen in 
het Marikenhuis. Ze is blij dat ze het Marikenhuis heeft leren kennen: “Na alles wat ik had meegemaakt door mijn 
ziekte voelde het Marikenhuis voor mij als een warm bad”. [Klik hier | Video  1:59 min] 
 

Het was een indrukwekkende start van de avond, die door de aanwezigen met een ruime 8 als  rapportcijfer werd 
gewaardeerd.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=lEOVDe_cXg4
https://www.youtube.com/watch?v=lEOVDe_cXg4
https://www.youtube.com/watch?v=VX3puNR173c
https://vimeo.com/396657917
https://vimeo.com/396659129
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Intermezzo | Lintje voor ‘onze’ Yvon 
  

Burgemeester Hubert Bruls heeft regelmatig zijn opwachting gemaakt bij het Marikenhuis en draagt ons 
inloophuis een warm hart toe. Hij was dan ook vereerd om Yvon ten Brummelhuis koninklijk te mogen 
onderscheiden. In mooie bewoordingen complimenteert hij Yvon (en alle vrijwilligers) met de plek die het 
Marikenhuis in Nijmegen heeft verworven als professionele vrijwilligersorganisatie. Met een knipoog benadrukt 
hij hoe Yvon met prettige dwang veel voor elkaar heeft gekregen!  
 
[KLIK HIER voor het filmpje met de onverwachte gast  | 11:59 min]  

 

Na de pauze 
  

De aftrap na de pauze is voor zanger Maarten Peters. In zijn lied 

Hoop  benadrukt hij de kracht van hoop als tegengif voor angst en 
machteloosheid, niet alleen bij de patiënt maar ook bij de arts. 
Daarnaast benoemde hij daadkracht als tegengif voor 
machteloosheid. In Huis aan het water bezingt hij de positieve 
invloed van de inloophuizen, zoals het Marikenhuis.  
 
 
Hoop  3:50 min   
Huis aan het water 4:15 min   

 

Aansluitend wordt het brein van de aanwezigen opgewarmd met een warming up voor de hersenen, een idee van 
neuropsycholoog Erik Scherder. “Hierdoor gaan de beide hersenhelften beter met elkaar samenwerken”, aldus 
gastvrouw Anoushka.  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QsVXj-rJ584
https://www.youtube.com/watch?v=OFfHi_RmVWc
https://www.youtube.com/watch?v=TmUOw6kNSeM


 
4 Invitational Conference Marikenhuis  - 9 november 2021                   EEN TERUGBLIK 

 

TERUG NAAR DE INHOUD 
 

Thema  Werk & Kanker  
Kanker wordt steeds meer een chronische ziekte: herstel, sociale re-integratie en terugkeer in het arbeidsproces 
worden daarom steeds belangrijker. Bekende opvatting daarbij: ‘Werken is gezond, arbeid maakt het leven 
zinvol’. 
Inleiders bij dit thema zijn Rob Hartman en Bert Verhoeven. Rob verzorgt als vrijwilliger het spreekuur Werk & 
Kanker in het Marikenhuis. Hij is oud-arbeidsdeskundige zowel bij het UWV als bij een arbodienst. Bert Verhoeven 
is BedrijfsArts Consulent Oncologie (BACO). Bert vindt dat de BACO direct na de diagnosestelling, nog voor de 
behandeling van kanker, al betrokken dient te worden bij het behandeltraject. Maar dat is, aldus Bert, nog steeds 
geen gangbare praktijk. Jammer, want de BACO kan meedenken en maatwerk leveren, samen met patiënt, hoe 
(deels) terug naar oorspronkelijk of ander werk? Immers, recht op werk is ieders recht.  
De ‘zaal’ heeft het idee dat de werkgever te weinig op de hoogte is wat er allemaal mogelijk is, dus ligt hier geen 
taak voor het Marikenhuis?  Moet het inloophuis zich niet alleen richten op patiënten en hun naasten, maar ook 
op diens werkgever(s)? Of het nu ligt aan onbekendheid met het Marikenhuis of om een andere reden, maar tot 
nu toe heeft, aldus Rob, nog geen enkele werkgever, leidinggevende of HRM-er zich gemeld op het spreekuur 
'Werk en kanker' van het Marikenhuis. Terwijl toch duidelijk staat aangeven dat het spreekuur ook voor die 
doelgroep openstaat. 
 
[KLIK HIER voor een samenvatting van de discussie | Video 8:53 min] 
       
Thema De kracht van de mens geraakt door kanker 
Patiënt en arts delen met elkaar hun deskundigheid 
 

Joost de Baaij, verpleegkundig specialist van het CWZ vertelt over de keuzemogelijkheden bij de behandeling van 
prostaatkanker. Belangrijkste is dat in het gesprek met de patiënt (en naaste) álle mogelijkheden worden 
besproken. Dat kan soms ook niet-behandelen betekenen. Vanuit het perspectief van de patiënt wordt echter de 
impact van de verschillende behandelingen nog te weinig besproken. Dat is, aldus Joost, niet alleen een 
belangrijke taak voor de verpleegkundig specialist, maar ook het Marikenhuis kan daar een belangrijke rol bij 
spelen, zeker als je uitgaat van het Positieve Gezondheid-model. 
 
Zijn stelling: Verhouding zorgverlener en patiënt is nog niet evenwichtig genoeg. 
De ‘zaal’ kan zich hierin vinden, maar er zijn goede ontwikkelingen. In het Radboudumc wordt bijv. gewerkt  met 
een time-out, bedoeld voor overleg tussen patiënt en huisarts over het gewenste behandelproces. Dan blijkt dat 
patiënten dan ook met anderen, naasten of met vrijwilligers van het Marikenhuis, gaan overleggen.  
Belangrijk is om de patiënt als expert te zien met betrekking tot zijn eigen lichaam en situatie. 
De patiënt wil zo goed mogelijk geïnformeerd worden, wil weten hoe het leven ná de behandeling er in de 
dagelijkse praktijk uit komt te zien.  
Frits Jansen is oud-huisarts en in het Marikenhuis begeleider van lotgenotengroepen van mannen met 
prostaatkanker. Hij kan er vanavond wegens ziekte niet bij zien, maar laat via Yvon weten dat de mannen het 
onderlinge contact enorm belangrijk vinden, ze ervaren veel steun bij elkaar. Soms worden bij de bijeenkomsten 
ook partners uitgenodigd. Dat werkt soms verrassend goed, en leidt veelal tot het bespreekbaar maken van 
intimiteit en seksualiteit. 
Monica sluit hierbij aan en benadrukt het belang van informele zorg voor de mens met kanker, bijvoorbeeld bij 
het samen beslissen! Praten met lotgenoten, informele zorg, is een belangrijke aanvulling op formele zorg. 
 
- [KLIK HIER  voor een samenvatting van de discussie over de stelling | Video 13:27 min]. 
- [KLIK HIER voor de presentatie (Pdf) – ‘De kracht van de mens, getroffen door kanker’] 

Thema Samenwerking Marikenhuis met eerste- en tweedelijn 
Hoe kunnen we de samenwerking nog beter afstemmen en hoe kunnen we nog beter samenwerken op het 
snijvlak van formele en informele zorg. 
In een boeiende tweespraak schilderen Guido Adriaansens, huisarts in Beuningen en Judith Prins, hoogleraar 
Medische Psychologie aan het Radboudumc, hoe zaken op elkaar worden afgestemd binnen het oncologische 
netwerk, en wat de rol van bijvoorbeeld de huisarts is. Guido geeft aan dat bij de diagnose kanker de patiënt uit 
angst vaak in de overlevingsstand schiet en de arts zich nog vaak opstelt als de redder, hoe irreëel dat mogelijk 
ook is.  

https://www.youtube.com/watch?v=OSdhVbZIqzE
https://youtu.be/bK9GyVRLj5w
http://www.marikenhuis.nl/files/downloads/marikenhuis2021_joostdebaay_frits_jansen.pdf
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Artsen besteden weinig aandacht aan zingeving, terwijl patiënten dit juist erg belangrijk vinden. En hoewel de 
termen veranderen, van holistisch via biopsychosociaal naar positieve gezondheid, de onderliggende gedachte 
blijft hetzelfde: heel de mens, met aandacht voor alle levensdomeinen. Nu ligt nog te eenzijdig de focus op 
verlengen van levensduur, in plaats van of naast de kwaliteit van leven. Als een derde kuur niet werkt, is een 
vierde kuur geen optie meer - maar wordt toch nog te vaak aangeboden. 
Gemeenschappelijke besluitvorming is in praktijk vaak niet echt gemeenschappelijk. Uit onderzoek van KWF blijkt 
dat de behoefte van de patiënt juist ligt bij het praten over beleving en emoties. Er is behoefte aan de juiste zorg 
op het juiste moment op de juiste plaats. De huidige fragmentarische zorg draagt bij aan de psychosociale 
problemen  bij patiënten. Advies: verbindt daarom de bestaande zorg aan elkaar en  zorg voor goede 
communicatie onderling. De behoefte aan geïntegreerde psychosociale zorg in de thuissituatie, in nulde en eerste 
lijn is groot! Huisarts, praktijkondersteuner-GGZ, Marikenhuis: creëer ruimte om de  psychosociale begeleiding & 
zorg structureel dichtbij de patiënt te organiseren! Vaak is dat al voldoende: de mens blijkt veerkrachtig. Er is 
vooral behoefte aan aandacht en begeleiding. 
 
De huisarts kan en moet veel eerder in beeld komen en zijn rol kan veel groter zijn. Maar hiervoor is vanuit de 2e 
lijn te weinig aandacht, aldus het merendeel van de aanwezigen. Vanuit de zaal wordt nog ingebracht dat een 
pastor of geestelijke verzorger aan huis komt bij kwetsbare en niet-mobiele patiënten, waarom doet het 
Marikenhuis dat niet? 
Andere hout snijdende opmerkingen vanuit de ‘zaal’: 

• De patiënt moet ook bij het multidisciplinaire  overleg in het ziekenhuis kunnen zijn. 

• Patiënt moet zelf kunnen kiezen wie hij de regie en de begeleiding wilt geven. 95% van zijn leven speelt zich 
immers, ondanks alle ziekenhuisbezoeken, in de 0e lijn af. 

• Er is maar één wezenlijk netwerk: het netwerk van de patiënt zelf! 
 

- [KLIK HIER  voor de discussie over dit onderwerp  | Video 25:40 min]  
- [KLIK HIER voor de presentatie (Pdf) van Judith en Guido] 
 

Afsluiting 
 

 
 
Wim van Beurden, vice-voorzitter van het Marikenhuis bedankt Yvon, Monica en ook Willem van Gerwen voor hun 
jarenlange inzet voor het Marikenhuis. Willem was vanaf het eerste uur voorlichter bij het Marikenhuis en coördinator van 
de Communicatie en Marketingcommissie. Hij stopt per 1 januari 2022 met zijn werkzaamheden voor het Marikenhuis. 
 
[Slotwoord Wim van Beurden  |Video 8:20 min] 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8HePXama6n4
http://www.marikenhuis.nl/files/downloads/marikenhuis_06112021_judith_guido_2_2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NY5ZD1zVKIE
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Na het gezamenlijk zingen van het Marikenhuislied (tekst: Marjolein Pieks) was het tijd voor een hapje en een drankje in de 
foyer. Veel mensen bleven hangen om nog even na te praten, een teken dat het een inspirerende avond was en dat ook het 
‘elkaar ontmoeten’ goed uit de verf is gekomen.    
______________________________________________________________________________________________________ 

 
Enige cijfers over het Marikenhuis, zoals gepresenteerd op 9 november: KLIK HIER 
 
 

EVALUATIE 

Wat vond u eigenlijk van de avond? 

Een paar uitkomsten van de enquête die we hielden onder de bezoekers van de conferentie willen we u niet onthouden. 
Benieuwd naar het totale rapport? Stuur mail aan pr@marikenhuis.nl  
 

ALGEMEEN 

• ‘De  conferentie heeft aan mijn verwachtingen voldaan’ 
‘ ja’ zegt 90% van de aanwezigen 

• Interactie -  Was er voldoende tijd en ruimte van gedachten te wisselen met vertegenwoordigers van de 
diverse netwerken (bij inloop, in de pauze, bij nazit)?   
39% zegt ‘ruim voldoende’, 54% ‘voldoende’  

• Waardering voor invitational conference in zijn geheel?   Gemiddeld waarderingscijfer: 8.2 

• Gastvrouw en presentator Anoushka van Bemmel   Gemiddeld waarderingscijfer: 8.5 
 
PROGRAMMA VOOR DE PAUZE 

Gaven de filmpjes en interviews een goed inzicht in de  ontwikkeling van het Marikenhuis? 

VIDEO Arnoud Schoffelmeer    Gemiddeld waarderingscijfer:  8.2 

VIDEO  Yvon TEN Brummelhuis   Gemiddeld waarderingscijfer:  8.3 

INTERVIEW Yvon ten Brummelhuis Gemiddeld waarderingscijfer:  8.4 

INTERVIEW Monica Pop   Gemiddeld waarderingscijfer:  8.3 

http://www.marikenhuis.nl/files/downloads/wvg_marikenhuis_invitational_2021.pdf
mailto:pr@marikenhuis.nl
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INTERVIEW Bianca Peters  Gemiddeld waarderingscijfer:  8.6 

INTERVIEW Rob Hartman   Gemiddeld waarderingscijfer:  8.0 

Hoe kijkt u terug op dit deel waarin interviews en videofragmenten elkaar afwisselden? Heeft u iets gemist aan 

informatie/kennisoverdracht? Een paar reacties: 

- ‘Eigenlijk een heel sterk onderdeel van de conferentie. Maakte goed duidelijk waar het MH voor staat’ 

- ‘Ik vond dit stuk erg mooi en een fijne afwisseling’ 

- ‘Mocht wat meer visie in zitten’ 

- ‘Informatief, leuke afwisseling’ 

PROGRAMMA NA DE PAUZE 

• Optreden Maarten Peters         Gemiddeld waarderingscijfer: 8.2 

• Thema’s: 

- Werk & Kanker - Bert Verhoeven en Rob Hartman    Gemiddeld waarderingscijfer: 5.6 

- Kracht van de mens, getroffen door kanker  Joost de Baaij   Gemiddeld waarderingscijfer: 8.0 

- Samenwerking Marikenhuis met eerste- en tweedelijn.  

Judith Prins en Guido Adriaansens       Gemiddeld waarderingscijfer: 8.3 

 

 

Met dank aan Bullseye Video Productions en Naomi Gorissen voor de videofilmpjes 

WvG / YtB 

 


