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It4ory (lrnks), lise (r'echts)

It/ory en llse:'Een inloophuis

is

er voor iedereen'

Aqndqcht en worrnte
ln Nederlqnd zijn zo'n 75 inloophuizen.
Mensen met konker zijn er welkom

voor een gesprek, lezing, workshop of
koffieochtend. In Scorobee, het inloophuis

door iets zou kunnen betekenen. lk verzorg
nu ol 1,5 joor de koffie-ochtend nq de yogo.
En

ols iemond behoefte heeft oon een

gesprek, goon we even oport zitten."

in Leiden, vertellen gostvrouw Mory en

bezoeker llse meer. Mory: "Jommèr dot
er zo weinig monnen komen. Wont de

Ook voor mij?

oondocht en wormte von een inloophuis
gun ik iedereen."

helemool kloor wos (operotie, bestroling,

ïoen in 2Ol9 de behondeling von

llse eindelijk

chemo en hormonen), docht ze dot ze weer
'volledig oon de bgk'kon ols hogeschooldocent. Moor dot liep onders. Blijkboor hod ze

'M#m*":*m, l**p §*ffis hEnr:*r: bij
*Ën §m§**phuls" W**g d§* §t#p.

zich joren beter voorgedoon don ze wos.
llse: "lk

wilde weer zo groog.

En ik

schoomde

Gun h*t j*xe§fë'

me dot het niet lukte. lk zocht hulp, moor een

Ir/ory

inloophuis? lk docht'Dot

is

voor mensen die

nÉ in behondeling zijn. Door heb ik no 8 joor

Mory: "Een poorjoor geleden zog ik een

toch geen recht meer op?'Wot een geluk dot

oproep voor Gostvrouw bij Scorobee. lk ben
goon proten met Monique von Poeteren, de

ik toch ben binnengelopenl Wot voelde ik

coördinotor, en het klikte meteen.

tegenoon.

Er

wos een

fijne sfeer in het huis en ik hod het idee dot ik

lO

Leven meten no konker' 2O2O

me welkom. No een gesprek kon ik er weer
En

ook de yogo

is

geweldig.lk heb

dot eerder geprobeerd, moor toen lukte het

a

'.r

me niet. Nu doe ik het met mensen die
een oefening soms ook niet volhouden, of die

ook een extro kussentje nodig hebben. Geen
enkelpunt."
Luisterend oor
Mory: "We zijn oltijd met 2 gostvrouwen/

Lotgenotencontqct:
belqngrijke steun
in de rug
Potiëntenvereniging HOOFD-HALS (pvhh.nl)

heren oonwezig. Don kon I von ons een
(nieuwe) bezoeker meteen te woord stoon.

biedt voorlichting, lotgenotencontoct en

Wont ols mensen de stop wogen, willen we

konker in het hoofd/holsgebied.

belongenbehortiging voor mensen met

er notuurlijk voor ze zrjn. Ook herkenning

doet goed. Lootst zei iemond die hier voor
het eerst wos'lk ben erg vergeetochtig
door de chemo'. Het groepje koffiedrinkers
riep'Welkom bij de club'. Don zie je iemond

Voorzitter Rob Burdorf
"Deze potiënten krr..lgen

opfleuren en oonschuiven. Prochtig om mee

goon voor de operotie

te moken. De sfeer in een inloophuis zwoor

longs

en somber? Nee hool we hebben ook leuke

octiviteiten. Die wel voqk 2 konten hebben.
Zo wos er een mevrouw die bij de mozolèkworkshop hoor bestrolingsmosker versierde.
Het bleek een deel von hoor verwerking."

:

vook behondelingen met
ingrrlpende gevolgen. We
br1

iemqnd ols het

strottenhoofd met stembonden wordt
verwlderd. Itzlet een lotgenoot proten
stelt de potiënt meestolgerust en biedt

perspectief voor de toekomst: spreken

wordt onders, moor blijft welmogelijk!
lvlensen die no de behondeling problemen
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hmdjcr*n E*§*d*n

met eten hebben, kunnen we tips geven.
mE

rr?§*Ë§n Ëtr#ffi. §k h**p *r **it
zëlf vrÉjwiËlig€r t* w*rd€R"'

Von een diëtist krrlg je nooit het odvies

dot eten doorslikken mokkelljker goot ols
je je mond insmeert met honing. Von een

ervoringsdeskundige wel. We orgoniseren

llse

londelgke en regionole bljeenkomsten woor,
noost lotgenotencontoct, voorlichting en

Bloemstukjes
llse: "Mensen denken dot een inloophuis niets

ontsponning, ook ploots

is

noosten. Ook voor hen

de impoct vook erg

voor hen is. Ze zien op de site brlvoorbeeld
'bloemstukjes moken'. lk gruwelde doorvon.

groot, br.;voorbeeld op het sociole leven."

is

voor contoct tussen

Voor mij vergelr.lkboor met bingo in een
verpleeghuis.

Nuloor

er zijn een heleboel

octiviteiten en je kunt kiezen wot bijjou post.
En zolikje eens iets bekennen? lk heb een tijdje
geleden toch meegedoon. Het wos geweldig.

lk heb echts iets moois gemookt en ook weer

eens heerlijk gelochenl"

Nzleer

informotie en odressen vind je op ipso.nl.

Levenmetennokonker 2O2O ll

