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‘Er is een leven vóór kanker en een leven na kanker’, zeggen veel mensen die het Adamas 

Inloophuis bezoeken. Het leven met en na kanker is een leven dat veel vragen, emoties, onze-

kerheden, relatieproblemen, vermoeidheid en lichamelijke uitdagingen met zich mee kan 

brengen. Maar ook een lang re-integratietraject, of de mededeling dat je uitbehandeld bent 

en nog maar een paar maanden te leven hebt. Hoe ga je hiermee om? Wat doet dit met je 

gezin, je vrienden, je werkgever, je collega’s? 

Het Adamas Inloophuis is een vaste schakel in de regionale oncologische zorgketen. Mensen 

die met kanker geconfronteerd zijn - als patiënt, naaste of nabestaande - weten het inloop-

huis gelukkig te vinden. Adamas is er om hen hun (veer)kracht te laten (her)vinden en om hen 

te ondersteunen bij het verbeteren van hun kwaliteit van leven.

Bij Adamas kan ik mezelf zijn. Het is een plek waar ik 

mij niet anders hoef voor te doen; iedereen begrijpt mij. 

Adamas biedt mij mooie activiteiten, (h)erkenning en gesprek-

ken die mij weer kracht geven om te genieten van het leven. En 

van ‘de nieuwe Annet’, want de oude word ik nooit meer.

Annet (52 jaar)

Formele en informele zorg zijn complementair aan elkaar. Adamas heeft een strategisch 

samenwerkingsverband met het Spaarne Gasthuis en het Antoni van Leeuwenhoek. Steeds 

meer formele zorgverleners kennen Adamas en verwijzen door. Wij zijn trots zijn op deze 

verworven positie en zullen deze verder uitbouwen en scherp blijven op de toegevoegde 

waarde in een continu veranderende maatschappij. 

Met ruim negentig vrijwilligers leveren we een bijdrage aan het welbevinden van mensen die 

door een moeilijke tijd in hun leven gaan. Onze gasten zijn onvoorwaardelijk welkom in ons 

prachtige huis en op onze locatie in het Oncologiecentrum van het Spaarne Gasthuis. We 

zetten ons dagelijks met alle liefde voor hen in. 

Om de deuren open te kunnen houden, is het van het grootste belang dat we maatschap-

pelijk ondernemen. Het is essentieel om niet financieel afhankelijk te zijn van enkele par-

tijen, maar om voor een grote diversiteit aan inkomstenbronnen te zorgen. In 2019 hebben we 

weer kunnen rekenen op ongelooflijk veel steun en inzet van vele mooie mensen. Zonder hen 

is het succes van Adamas niet mogelijk. Onze hartelijke dank gaat uit naar alle vrijwilligers, 

gemeenten, belanghebbenden, financiers, (sociale) ambassadeurs en vrienden van Adamas! 

Met vriendelijke groet, 

Het team van coördinatoren: 

Marcia de Groot

Pauline Klaasen

Aletta van Vliet

Annelies Osinga

Nieuw-Vennep, maart 2020

1. Inleiding
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Adamas is een laagdrempelige professionele vrijwilligersorganisatie met een duurzaam 

financieel, sociaal en maatschappelijk beleid. 

Met een duidelijke missie: Door kanker bewust leven.

De daarmee verbonden visie is om volwassenen en kinderen die met kanker geconfron-

teerd zijn psychosociale ondersteuning en begeleiding te bieden. Adamas biedt iedere gast 

behoeftegerichte ondersteuning waardoor deze zijn of haar kracht (weer) leert inzetten. Zo 

maken we een essentieel en concreet verschil in het leven van kankerpatiënten, hun naas-

ten en hun nabestaanden, ongeacht de fase van het ziekte-, genezings- of acceptatieproces 

waarin zij zich bevinden.

Voor wie? 
Het Adamas Inloophuis is er voor volwassenen en kinderen die kanker hebben (gehad), maar 

heel nadrukkelijk ook voor hun naasten en nabestaanden. En naasten is een breed begrip. 

Van familieleden tot de juf op school, vrienden, buren, werkgevers en zorgverleners. Ieder-

een die, op welke manier dan ook, is geconfronteerd met kanker, is bij ons van harte welkom. 

Iemand die de diagnose net gehoord heeft is net zo welkom als iemand die midden in de 

behandeling zit of iemand die twintig jaar geleden kanker heeft gehad. 

Onze gasten komen voornamelijk uit de regio’s Haarlemmermeer, Duin- en Bollenstreek, 

Kaag en Braassem, Kennemerland en Amstelland. Ook voor mensen daarbuiten staan de 

deuren van ons inloophuis vanzelfsprekend open.

De waarden van Adamas 
Onze missie en visie staan sinds de oprichting vast. De waarden die daarbij horen dragen wij, 

bewust en onbewust, uit naar onze gasten en naar elkaar als vrijwilligers en coördinatoren. De 

unieke waarde van Adamas is ‘bewust zijn’. Hier hangen unieke kernwaarden onder waar de 

coördinatoren en vrijwilligers op de werkvloer actief mee bezig zijn.

2. Over het Adamas Inloophuis

Meerjarenplan 2019-2021

In 2019 is het Meerjarenplan 2019-

2021 opgesteld, met als strate-

gische doelstelling: structurele 

inbedding in de regionale oncolo-

gische zorgketen, en als onderlig-

gende vraag hoe Adamas zich als 

inloophuis kan blijven ontwikkelen 

om aan de veranderende behoef-

ten van de gasten te kunnen blijven 

voldoen. 

Je vindt het meerjarenplan op 

adamas-inloophuis.nl/publicaties
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In 2019 zijn wij transparanter gaan registeren. We zijn onderscheid gaan maken tussen:

• gastengesprekken: gesprekken met mensen die staan ingeschreven en/of aan een acti-

viteit deelnemen1.

• social impact-gesprekken: gesprekken met zorgverleners, vrijwilligers, stakeholders en 

andere derden die aan een luisterend oor behoefte hebben. Wij rekenen hen dus niet 

tot gasten.

Gastengesprekken en social impact-gesprekken

In 2019 is Adamas 5.576 keer bezocht door gasten en zijn er 1.046 social impact-gesprekken 

gevoerd. Deze scheiding hebben we voor de cijfers over 2018 niet volledig kunnen doorvoe-

ren; de meeste gesprekken zijn in dat jaar onder de activiteit ‘inloop’ geregistreerd.

Onze gastvrouwen en -heren in het Spaarne Gasthuis (SG) en het Antoni van Leeuwenhoek 

(AvL), hierna te noemen ‘Oncologiecentrum SG’ hebben 6.447 contactmomenten met gasten 

gehad en 544 social impact-gesprekken gevoerd.

Bovenstaande grafiek laat zien dat het aantal bezoeken op beide locaties redelijk constant is 

gebleven ten opzichte van voorgaande jaren. Het aantal nieuwe gasten en gasten die uitstro-

men is ongeveer gelijk gebleven.

In 2019 bezochten 1.179 unieke gasten ons huis, waarvan 230 zich voor het eerst registreerden. 

Gemiddeld ontvingen we 32 bezoeken (gasten en social impact) per dag. 

Omdat we in het Oncologiecentrum SG anoniem tellen, weten we daar niet om hoeveel 

nieuwe of unieke bezoekers het gaat.

Aantal nieuwe inschrijvingen Adamas Inloophuis
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1. Gasten die activiteiten op externe locaties bijwonen - zoals deelnemers aan het zwemmen en het 
wandelen in de duinen - registreren wij als bezoekers aan het inloophuis in Nieuw-Vennep.
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3. Gasten
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Het verzorgingsgebied van Adamas

Bovenstaande grafiek laat zien dat Adamas een duidelijke regionale functie heeft. Dit is ener-

zijds te verklaren door de veelheid, de diversiteit en kwaliteit van activiteiten die wij aanbie-

den. Anderzijds door onze grote regionale naamsbekendheid en merkinhoud.

Samenstelling van het gastenbestand

18%

42%

79%

57%

Mannen Vrouwen

Mannen komen minder snel naar het inloophuis dan vrouwen. In het Oncologiecentrum SG 

is de drempel om met een vrijwilliger in gesprek te gaan aanzienlijk lager. Wanneer mannen 

daar actief worden aangesproken door een van de vrijwilligers, maken ze graag gebruik van 

het luisterend oor. Ze gaan er echter niet bewust naar op zoek.

De meeste mannelijke bezoekers van het inloophuis zien we tijdens activiteiten als lezingen, 

informatiebijeenkomsten of de maandelijkse mannenlotgenotengroep (12-15 deelnemers). 

Inloophuis Nieuw-Vennep Oncologiecentrum SG
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Leeftijdssamenstelling van het gastenbestand
In 2019 werden in Nederland ongeveer 117.600 nieuwe gevallen van kanker vastgesteld: 

61.400 bij mannen en 56.200 bij vrouwen. In 2019 was de helft van alle nieuwe patiënten 70 

jaar of ouder, iets minder dan de helft viel in de leeftijdsgroep 30 tot 70 jaar en iets minder dan 

2% was jonger dan 30 jaar2. Dit weerspiegelt ook de demografie in het inloophuis.

Leeftijdscategorieën
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Meer informatie over de instroom is opgenomen in bijlage 1.

Monitoring van gasten
Twee weken nadat een gast voor het eerst is binnengekomen bij Adamas en zich heeft inge-

schreven, wordt deze nagebeld. Dit gebeurt door dezelfde vrijwilliger als degene met wie de 

gast het eerste gesprek heeft gevoerd. Dit nabellen wordt bijzonder gewaardeerd en leidt 

ertoe dat de drempel weer iets verder wordt verlaagd. Vaak wordt in het telefoongesprek 

een afspraak gemaakt, bijvoorbeeld voor een activiteit of een massage. Na drie, zes en negen 

maanden wordt de gast opnieuw gebeld om te bespreken hoe het ermee gaat. Daarna vindt 

er jaarlijks een evaluatie plaats bij voorkeur aan de hand van de methode Positieve Gezond-

heid, waarover meer in hoofdstuk 4. 

Tijdens de jaarlijkse verwendag voor nabestaanden - een dag die Adamas samen met Hospice 

Bardo organiseert - maakten wij kennis met een ietwat stugge maar vriendelijke man. Hij was 

sinds het overlijden van zijn vrouw een vaste bezoeker van de nabestaandengroep van Bardo. 

Hij had een prettig gesprek met een van de Adamas-gastvrouwen, maar gaf na afloop aan dat 

hij verder geen ondersteuning nodig had.

Twee weken later belde diezelfde gastvrouw hem op om te vragen hoe het hem inmiddels ver-

ging. Hij bleek het moeilijk te hebben en was blij met de belangstelling. Ze spraken af dat hij 

een keer in het inloophuis koffie zou komen drinken op een moment dat zij dienst had. Sindsdien 

schuift meneer regelmatig aan de koffietafel. Voor een gezellig moment en voor ondersteuning 

in zijn verdere rouwproces, aanvullend op zijn deelname aan de nabestaandengroep bij Bardo.

2. Bron: www.volksgezondheidenzorg,info
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Adamas op locatie
Omdat niet iedereen naar het inloophuis in Nieuw-Vennep kan komen, hebben we sinds 1 

januari 2018 twee ‘open koffie’-momenten op externe locaties. 

1. OncoCare Centrum (Lisse). Elke tweede vrijdag van de maand tussen 11.00 en 12.00 uur 

kunnen cliënten van de oncologiefysiotherapeuten in gesprek met een vrijwilliger. 

2. Kampeerboerderij Straat-Hof (Leimuiden). De snelweg A4 kan een fysieke drempel zijn 

voor de bewoners van Kaag en Braassem. Iedere tweede dinsdag van de maand organi-

seren we tussen 10.00 en 12.00 een activiteit of en bondgenotengesprek.

Externe contactmomenten 
Naast de bezoeken in het huis en het Oncologiecentrum SG, hebben we ook veel externe con-

tactmomenten. We verzorgen presentaties voor onder meer symposia, scholen en (onderne-

mers)verenigingen. Daarnaast zijn wij aanwezig bij netwerkbijeenkomsten, zorgmeetings en 

(sponsor)evenementen.

In 2019 vonden er 6.969 externe contactmomenten plaats, waaronder tijdens de Samenloop 

voor Hoop Haarlemmermeer, Lopen tegen kanker en de sponsorloop van de Fioretti-scholen. 

Grote events waar we veel momentum hebben gegenereerd. Deze externe contactmomen-

ten zijn niet alleen belangrijk voor financiële ondersteuning, maar ook voor naamsbekend-

heid en merkinhoud. Vaak zien we bijvoorbeeld een ondernemer met wie we contact hebben 

gehad naar Adamas komen met een familielid die met kanker is geconfronteerd. 
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Adamas biedt psychosociale begeleiding, ondersteuning en informatie. Uitgangspunt van 

ons aanbod is dat wat iemand nodig heeft om zijn of haar veerkracht te (her)vinden  voor ieder 

mens anders is. Ook is ieder mens zich op een andere manier en op een ander niveau bewust 

van waar hij of zij zich bevindt in het proces van acceptatie of zingeving rondom kanker. 

Daarom kiezen we voor een persoonlijke, behoeftegerichte aanpak. Samen kijken we wat een 

gast nodig heeft. We streven naar een veelzijdig aanbod waarin we ook nieuwe activiteiten 

ontwikkelen op basis van de behoeften van onze gasten. 

Wij blijven kritisch op ons aanbod, maar vooral ook op de manier waarop we dat vormge-

ven. Met een groeiend aantal mensen dat te maken heeft met kanker, de groei vanuit het 

samenwerkingsproject met het Spaarne Gasthuis en het Antoni van Leeuwenhoek en een 

visie waarbij we willen dat onze gasten zich onvoorwaardelijk welkom voelen, moet er voor 

iedereen ruimte zijn om in te stromen. Iedereen kan overal op inschrijven en overal aan deel-

nemen als er plaats is. 

Adamas biedt gasten de volgende activiteiten:

4. Aanbod
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Positieve gezondheid
Gezondheid is meer dan je lichamelijke gezondheid. Kwaliteit van leven, zingeving en dage-

lijks functioneren zijn net zo belangrijk als je fysieke gesteldheid. Deze gedachte zit in de 

missie en visie van Adamas verweven. Sinds 2018 bieden wij de methode Positieve Gezond-

heid aan3. Positieve gezondheid is gebaseerd op zes domeinen: lichaamsfuncties, dagelijks 

functioneren, meedoen, mentaal welbevinden, kwaliteit van leven en zingeving, 

Gasten kunnen, thuis of onder begeleiding bij Adamas, een vragenlijst invullen om inzicht 

te krijgen waar zij nu staan en wat of wie zij nodig hebben om stappen te kunnen maken. 

De resultaten worden vervolgens met een speciaal getrainde vrijwilliger besproken. De gast 

krijgt inzicht hoe hij/zij op dit moment in het leven staat en waar eventueel extra aandacht aan 

gegeven kan worden. Dit hoeft niet specifiek te zijn op de domeinen die laag scoren. 

Op onze activiteitenflyers benoemen we maximaal twee van de zes domeinen van positieve 

gezondheid. Zo kunnen we goed beoordelen of het aanbod evenwichtig is en aansluit bij de 

behoeften van onze gasten. 

3. Meer informatie over positieve gezondheid is te vinden op mijnpositievegezondheid.nl.
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Aantal gasten per activiteit
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Sinds 2019 maken we onderscheid tussen gastengesprekken (met mensen met kanker, naas-

ten en nabestaanden) en social impact-gesprekken (met zorgverleners, vrijwilligers etc). Daar-

naast zijn we een-op-eengesprekken apart gaan tellen. Omdat deze voorheen allemaal onder 

‘Inloop’ werden geregistreerd, vertoont deze grafiek een sterke daling op het aantal ‘inlopers’. 

Gepensioneerd oncoloog Kees Veenhof heeft meerdere gasten ondersteund met een-op-

eengesprekken bij hen thuis. Hij biedt gasten inzicht in het medische proces en beantwoordt 

waar mogelijk vragen. 

We merkten dat er meer behoefte was aan creatieve activiteiten en hebben daarop inge-

speeld door deze vaker en veelzijdiger aan te bieden. 

Elly: Mijn man stelde voor om samen het inloophuis te 

bezoeken. Ik ben hem daar nog steeds dankbaar voor. De 

ontvangst was ontzettend warm en al na het eerste bezoek 

kon ik weer beter slapen. Ik vond er een plek om te huilen en 

mijn hele verhaal te vertellen. Het gevoel dat ik er niet alleen voor 

sta, is onbetaalbaar. Ik vind het ook een geruststellend idee dat mijn 

man naar het inloophuis kan blijven gaan als ik er niet meer ben. 

Diverse activiteiten hebben hun waarde inmiddels meer dan bewezen, zowel voor gasten die 

kanker hebben (gehad) als voor hun naasten en nabestaanden. Vaste activiteiten zijn onder 

meer zwemmen, yoga, tao qigong, het open atelier, het Heart Pillow Project, wandelcoaching 

in de duinen, massages, creatief schrijven, workshops huidverzorging en make-up, de foto-

shoot ‘Wow, ben ik dat?’, Adamas Kookt, de maandelijkse dagworkshops, diverse creatieve 

activiteiten en het breien van borstprotheses. Maar ook evenementen als de jaarlijkse kerst-

sing-a-long en vaartochten zijn drukbezocht. 

Ook de lotgenotengroepen voorzien duidelijk in een behoefte. Wij bieden onder meer 

groepsbijeenkomsten voor mannen, jonge vrouwen, naasten en nabestaanden. Dit jaar ont-

stond tijdens de KidsClub spontaan een groep voor ouders met jonge kinderen. Een ver-

diepende serie als de rouwondersteuningsgroep ‘Afscheid... en dan?’  is een goed bezochte 

lotgenotengroep. Met patiëntenverenigingen als de Prostaatkankervereniging, de Borstkan-

kervereniging en de Stomavereniging, houden we regelmatig lezingen en inloopspreekuren. 
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Enkele activiteiten uitgelicht 

Lezingen en informatiebijeenkomsten

Met (inhoudelijke) lezingen ondersteunen wij een andere doelgroep dan de mensen die naar 

Adamas komen voor een luisterend oor of een activiteit. In 2019 zijn lezingen gehouden over 

onder meer: 

 • Het opstellen van een levenstestament 

 • Hoe regel ik mijn uitvaart? 

 • Hoe zorg ik dat ik mijn gezin financieel gezond achterlaat? 

 • Re-integratie tijdens of na kanker 

Informatiebijeenkomsten over specifieke ziektebeelden of aan kanker gerelateerde thema’s 

organiseren we met verschillende samenwerkingspartners, maar meestal met het Spaarne 

Gasthuis. De lezingen vinden plaats in het inloophuis en worden gegeven door bijvoorbeeld 

een medisch specialist en/of een oncologieverpleegkundige van het Spaarne Gasthuis. Tij-

dens de bijeenkomsten kunnen gasten vragen stellen en verhalen delen met lotgenoten. Op 

deze manier maken ze ook laagdrempelig kennis met het inloophuis. 

Afscheidslunch bij de Stal

In 2019 hebben we twee keer een afscheidslunch georganiseerd voor een gast in de termi-

nale fase. Deze mocht hiervoor een select gezelschap van vrienden en familie uitnodigen. Er 

werden herinneringen opgehaald, er werd gelachen en gehuild. Onder begeleiding van een 

creatief therapeut werd gezamenlijk een schilderij gemaakt, dat ter nagedachtenis aan de 

inmiddels overleden gast dient. Een van de coördinatoren van Adamas trad op als ‘ceremo-

niemeester’. 

De lunches vonden plaats in De Stal op het Kaageiland. Het waren aangrijpende momenten, 

waarop we nog eens extra beseffen hoe mooi het is dat we samen met andere maatschap-

pelijke organisaties in staat zijn om gasten en hun naasten iets bijzonders aan te bieden.

Art Journal

In 2019 zijn we op de maandagochtend begonnen met Art Journal. Een mooie gemêleerde 

groep met o.a. een meisje (nabestaande) van 21 jaar, een man (patiënt) van 81, een vrouw 

(naaste) van 64 jaar. Door wekelijks bezig te zijn met thema’s in hun art journal en door erva-

ringen met elkaar te delen, zijn ze tot mooie inzichten in hun eigen processen gekomen.

Kanker heb je samen 

Samen met The Ladies of Loss zijn twee geslaagde thema-avonden ‘Kanker heb je samen’ 

georganiseerd. (Echt)paren waarvan een partner kanker heeft, komen in een rollercoaster van 

emoties terecht. Ieder gaat er anders mee om, maar kanker heb je wél samen. De deelnemers 

kwamen wat schuchter binnen, maar aan het einde van de avond was er veel (h)erkenning 

en een meer open en eerlijke communicatie tussen de stellen. Ze hebben tips meegekregen 

over het (blijven) praten en respecteren van elkaars emoties. We hopen hen hiermee houvast 

te hebben gegeven om dit proces samen verder aan te kunnen.

Fotoshoot Wow, ben ik dat?

‘Wow, ben ik dat?’ is vaak de reactie van deelnemers aan 

de feel-good-fotoshoot. Ze worden prachtig opgemaakt 

door een visagiste en vastgelegd door een fotograaf. De foto’s 

tonen hun kracht en een twinkeling in de ogen. Onze gasten 

laten de foto’s om diverse redenen maken: om het leven te vieren, 

maar ook om een mooie foto te hebben voor hun uitvaart.  
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Vaartochten Dordrecht en de Biesbosch

In september zijn met Stichting Vaarkracht en Zorg & 

Zekerheid twee vaartochten georganiseerd op het kajuit-

schip Piet Hein. Een vaartocht waar we gasten en patiënten 

uit het Spaarne Gasthuis voor hebben uitgenodigd en een open 

inschrijving voor gasten van Adamas. Geheel tot in de puntjes ver-

zorgd met een uitgebreide lunch en lekkere hapjes aan het einde. 

Theatershow Maak van je shit een hit

Mira van der Lubbe heeft onze gasten getrakteerd op een ontroerende humoristische one-

woman show in theater Floralis in Lisse. Een theaterstuk over haar zoektocht in haar proces 

met kanker. Monoloog werd afgewisseld met mooie kleine liedjes die ze samen met haar 

vader, Huub van der Lubbe, heeft geschreven. Een mooie avond vol herkenning. 

Verwendagen 

Met Hospice Bardo organiseren we jaarlijks een ontspannende verwendag voor nabestaan-

den en met het Spaarne Gasthuis een voor vrouwen met borstkanker. Bij binnenkomst begint 

het genieten al met een gebakje van Tummers. Men kan deelnemen aan activiteiten, genie-

ten van een massage en lotgenoten spreken. Een heerlijke lunch en een goedgevulde goo-

dybag maken de dag compleet. 

Therapeuten en geestelijke verzorging
Als een gast meer nodig heeft dan een luisterend oor en/of deelname aan een activiteit, 

wordt in overleg onderzocht of professionele zorg nodig en gewenst is. Onze coördinato-

ren kennen de sociale kaart en staan in contact met therapeuten die over specialistische 

(psycho-)oncologische kennis beschikken en snel bereikbaar zijn. Gesprekken kunnen bij 

Adamas gevoerd worden, maar meestal gaan gasten naar de praktijk van de therapeut. Daar-

naast zijn er een geestelijk raadsvrouw en een geestelijk verzorger aan Adamas verbonden. 

Behoeftegericht schakelen
In 2019 zijn we meer behoeftegericht gaan schakelen. Wat bedoelen we hiermee? 

Nabellen van nabestaanden 

In 2019 zijn we nabestaanden van overleden gasten gaan bellen om te laten weten dat we 

er ook voor hen zijn als ze daar behoefte aan hebben. We nodigen ze uit voor de verwendag 

voor nabestaanden, de maandelijkse nabestaandengroep, een ontspannende massage of 

gewoon voor een kopje koffie of thee. Deze aandacht wordt zeer gewaardeerd. Het is aan-

dacht die hun omgeving na het overlijden van hun dierbare al snel steeds minder is gaan 

geven, maar waaraan zij nog wel behoefte hebben.

Verbinding buiten het inloophuis

Onze coördinatoren hebben goede contacten met andere maatschappelijke organisaties in 

de regio. Daarmee kunnen we gasten in contact brengen. Zo hebben wij in 2019 een gast 

die kanker heeft, zzp’er en gescheiden is, kunnen koppelen aan Maatvast, die een uitkering 

regelden en een boekhouder vonden die op vrijwillige basis zijn administratie doet. Dit geeft 

hem de rust en ruimte om al zijn energie aan zijn herstelproces te geven. 

Een alleenstaande patiënt met twee kleine kinderen die wij in het Oncologiecentrum SG spra-

ken, hebben wij in contact gebracht met Humanitas en met Tafeltje Dekje. 

Doordat jullie niet alleen gekeken hebben naar wat jullie mij in het inloophuis konden aanbie-

den, maar écht geluisterd hebben naar wat ik nodig had, heb ik rust gevonden. Rust om niet 

meer overal alleen voor te staan. Dank, lieve vrijwilligers van Adamas!
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Als een kind kanker heeft, of te maken heeft met kanker in het gezin of in de directe omge-

ving, kan het hier erg over in zitten. Het is niet makkelijk om kanker bespreekbaar te maken 

binnen een gezin. Kinderen zijn echter erg gevoelig en opmerkzaam. Ze kunnen hierdoor 

verdrietig, bang of boos zijn of zich alleen voelen. 

We merken vaak dat kinderen en jongeren aansluiting missen in hun klas. Vriendjes en vrien-

dinnetjes weten (gelukkig) vaak niet hoe het voelt om op jonge leeftijd met ziekte of overlijden 

te worden geconfronteerd. Bij Adamas vinden deze kinderen steun bij elkaar. Het inloophuis is 

voor hen een veilige plek tijdens een kwetsbare periode in hun leven. 

In 2019 hebben we bewust gekozen om geen vaste kindercoördinator te hebben. De taken 

zijn verdeeld over een vast team van drie coördinatoren met een krachtig, ervaren en sta-

biel kinderteam. Met elkaar kunnen wij de kinderen en hun ouders ondersteunen bij het (her)

vinden van hun veerkracht. 

Er is een vaste coördinator aanwezig tijdens de KidsClub en soms ook tijdens de ChillClub. Zij 

heeft veelvuldig contact met de kinderen, jongeren en ouders en met de jeugdvrijwilligers. 

De coördinator Gastenactiviteiten zorgt dat er leuke en behoeftegerichte activiteiten georga-

niseerd worden en een andere coördinator is verantwoordelijk geworden voor de scholen. Dit 

heeft erin geresulteerd dat we veel sneller signaleren wat er speelt en waar behoefte aan is. 

Hierdoor hebben we bijvoorbeeld ouders sneller met elkaar in contact kunnen brengen en 

kinderen die lotgenoten zochten aan elkaar gekoppeld. 

Het aanbod
• KidsClub: twee maal per maand op woensdagmiddag voor kinderen van de basisschool 

• ChillClub: twee maal per maand op donderdagavond voor jongeren van het voortgezet 
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In 2019 is het aantal jongeren van de Kids- en ChillClub gedaald ten opzichte van 2018. De 

reden hiervan is dat we enerzijds alleen de kinderen die meedoen aan een activiteit hebben 

geregistreerd. In 2018 registreerden we ook kinderen waar we bijvoorbeeld kort telefonisch 

contact mee hadden. Anderzijds is er begin 2019 een grote uitstroom geweest. Gedurende 

het jaar zijn er veel nieuwe kinderen langsgekomen. Enkelen zijn een half jaar gebleven en 

sommigen het gehele jaar. De KidsClub is een mooie groep van gemiddeld 6 tot 8 kinderen 

per activiteit. In deze club zitten ook kinderen die zelf kanker hebben. 

5. Kinderen en jongeren
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Het nieuwe jongetje met kaal haar heeft ook slangetjes door zijn neus. Dus wij hebben voorzich-

tig gestoeid. (anoniem, 7 jaar oud)

De Chillgroep bestaat uit gemiddeld 6 a 7 chillers per keer. De bezoekers zijn jongeren die zelf 

kanker hebben (gehad) of die een ouder hebben verloren of binnenkort dreigen te verliezen.  

Eén van de chillers vlogt over zijn ziekte en wat Adamas voor hem betekent. 

Wegens te weinig animo zijn wij in 2019 gestopt met ChillPlus, de groep voor jongeren van 17 

jaar en ouder. Zodra we opnieuw behoefte aan een bondgenotengroep voor deze leeftijdsca-

tegorie signaleren, kan deze direct worden opgestart. 

Jeugdactiviteiten
Onze jeugdactiviteiten variëren per bijeenkomst. We starten alle bijeenkomsten met een 

incheckmoment. Als er nieuwe kinderen zijn, is het fijn dat ze de ruimte krijgen om zich voor 

te stellen en te vertellen waarom ze er zijn. Voor kinderen die elkaar al kennen, is het een 

moment om te delen hoe het met ze gaat en ervaringen uit te wisselen. De activiteiten vari-

eren van ‘bewegen en ontspannen’, ‘creatief’, ‘verdieping’ en ‘informatief’. Ook ondersteunen 

we kinderen en jongeren op individuele basis indien daar behoefte aan is.

KidsClub

Met de KidsClub hebben we de ene keer een activiteit onder begeleiding van een creatief 

therapeut en de andere keer organiseert het kinderteam iets leuks. In 2019 hebben we onder 

meer sneeuwpoppetjes, vilten stenen en versierde cupcakes gemaakt. Kinderyoga, muziek 

maken en jongleren in de tuin vonden ze ook ontzettend leuk om te doen. 

Tijdens de activiteit ‘stenen vilten’ mogen de kinderen een tekst op een steen schrijven, waarom-

heen zij vervolgens gaan vilten. Een van de kinderen zei tegen de begeleidster van de workshop: 

‘Mevrouw, ik blijf de naam van mijn (overleden) vader maar door het vilt heen zien’. Waarop de 

begeleidster antwoordde: ‘Dat is toch OK, je vader mag toch zichtbaar blijven in je leven?’

ChillClub

Tijdens de ChillClub bedenken de begeleiders en de jongeren samen welke activiteiten zij 

graag zouden willen doen. Vervolgens gaan wij die uitwerken. In 2019 organiseerden we 

onder meer een graffitiworkshop en een vierdelige workshop ‘Flap-uit-boekje’, aten we 

gezellig pannenkoeken bij de Venneper Lodge, bezochten we een Basketbalwedstrijd van 

ZZ Leiden (inclusief een meet & greet met enkele spelers) en organiseerden we elke maand 

een verdiepende activiteit. 

Ouder & Kind-bijeenkomsten

In 2019 is een aantal activiteiten georganiseerd waaraan kinderen samen met hun ouder(s) 

of verzorger(s) konden deelnemen. Er is onder meer samen gedanst, gekookt en muziek 

gemaakt.

Lotgenotengroep voor ouders/verzorgers 

Tijdens de KidsClub-activiteiten op woensdagmiddag blijven ouders/verzorgers vaak in het 
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inloophuis. Zij hebben een eigen lotgenotengroep gevormd, ondersteund door gastvrouwen 

en gastheren. Ze wisselen ervaringen uit en er ontstaan mooie contacten en momenten. 

Voorlichting op scholen 
In 2019 hebben we naast onze halfjaarlijkse nieuwsbrief besloten om scholen enkel  concreet 

te benaderen via warme contacten in plaats van ‘koud’ te bellen. Dit warme contact kan een 

jongere zijn van de ChillClub, een ouder of een docent. Samen kijken we waar de school, leer-

ling en/of leerkracht behoefte aan heeft. Onder de titel ‘Take care!’ verzorgen wij gastlessen.

In 2019 meldde een jonge moeder met kanker zich bij Adamas. Zij wilde graag in de klas van 

haar zesjarige zoon iets vertellen over de ziekte. Er wordt namelijk gefluisterd op het schoolplein 

omdat ze een ‘chemohoofd’ heeft, kaal is en soms een pruik draagt. 

Wij hebben haar en de juf van haar zoontje uitgenodigd en samen een gastles voorbereid. De 

moeder heeft in de klas verteld over haar ziekte, een medewerker van Adamas heeft over het 

inloophuis verteld en een verhaal voorgelezen uit het prentenboek ‘De Koningin met de zeven 

pruiken’. De kinderen vroegen de vrouw na afloop of ze haar pruik wilde afzetten, waarop de 

ontroerende reactie volgde: ‘Wat bent u mooi zonder pruik!’

De gastlessen worden heel goed ontvangen. Kanker is een lastig onderwerp om bespreek-

baar te maken. We helpen leerlingen en leerkrachten samen te ontdekken wat je kunt doen 

als iemand in je klas met kanker te maken krijgt en hoe je kunt vragen wat hij of zij nodig heeft. 

We leggen ook uit wat schelden met kanker met iemand kan doen. 

 

In 2019 hebben we gastlessen verzorgd op verschillende basisscholen in de regio, waaronder 

De Fontein (Hillegom), de Merlijn (Nieuw-Vennep), de Daltonschool en OBS De Tweemaster 

(Lisse). Ook zijn gastlessen en pauzebezoeken georganiseerd en onderzoeksvragen neerge-

legd bij middelbare scholen als het Herbert Vissers College (Nieuw-Vennep), het Haarlem-

mermeer Lyceum en KSH (Haarlemmermeer), het Fioretti College (Hillegom en Lisse).

Daarnaast lenen wij scholen boeken uit waaruit ze kunnen voorlezen of informatie kunnen 

halen. Een voorbeeld is ‘De rouwende school’, een boek vol tips over het omgaan met rouw 

en verlies in de klas en op school. De coördinator Scholen heeft nauw contact met VOKK (ver-

eniging ouders kinderen en kanker). Gezamenlijk wordt er een nieuw lespakket ontwikkeld 

voor de leerkrachten.

Verbinding buiten het inloophuis

In 2019 hebben wij contact gelegd met jeugdmedewerkers, therapeuten en maatschappe-

lijke organisaties in de regio. Zo heeft Welzijnskompas een variant bedacht op het spel Jenga, 

dat wij nu ook in het inloophuis spelen. Ook hebben kinderen van Welzijnskompas Lisse het 

inloophuis bezocht, onder meer om te praten over de impact van schelden met kanker.

Jeugdvrijwilligers 
Het sterke team van jeugdvrijwilligers bestaat uit drie gastvrouwen en een gastheer. Zij 

worden begeleid door de coördinator Vrijwilligers. Het team krijgt naast de verplichte basis-

training ieder jaar een aanvullende ‘kindertraining’. Het kinderteam is blij met de nieuwe 

insteek; ze voelen zich meer betrokken bij de kinderen, de activiteiten en de scholen. 
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Adamas valt of staat bij de kwaliteit van vrijwilligers. Vooral de kwaliteit van workshopleiders 

en de gastvrouwen en gastheren is essentieel. Zij zorgen voor het luisterend oor en de actieve 

ondersteuning en begeleiding van de gasten. Kwalitatief goede vrijwilligers zijn een kracht 

van Adamas. De kwantiteit van vrijwilligers blijft een uitdaging. De coördinator vrijwilligers is 

hier alert op. Zo is het wel gewenst, maar niet meer verplicht, om 4 uur per week werkzaam te 

zijn als gastvrouw/heer. Hierdoor kunnen we een ander soort vrijwilliger aan ons verbinden, 

bijvoorbeeld een vrijwilliger met flexibele werktijden.

Professionele vrijwilligersorganisatie
Adamas kan een professionele vrijwilligersorganisatie zijn door de inzet van vele vrijwilligers 

en professionele workshopbegeleiders. Een groot deel van de vrijwilligers is werkzaam als 

gastheer of gastvrouw. De vrijwilligers worden begeleid door 5 coördinatoren die in dienst 

zijn van de stichting (3 FTE).

Op 31 december 2019 stonden bij Adamas 78 actieve vrijwilligers geregistreerd, inclusief 

bestuur en coördinatoren. Daarnaast hebben we 19 niet-actieve vrijwilligers aan Adamas 

gebonden die even uit de roulatie zijn wegens ziekte, mantelzorg, etc. Een deel van de zieke 

vrijwilligers heeft helaas ook zelf direct of indirect met kanker te maken. 

 • 24 gastvrouwen/-heren locatie inloophuis Nieuw-Vennep 

 • 15 gastvrouwen/-heren locatie Spaarne Gasthuis 

 • 4 gastvrouwen/-heren voor kinderen en jeugd 

 • 9 masseurs 

 • 9 projectmedewerkers 

 • 4 taxichauffeurs 

 • 6 bestuursleden 

 • 4 coördinatoren 

 • 7 administratief medewerkers 

 • 1 klusjesman

 • 1 bloemenverzorger 

 • 1 tuinman 

 • 1 vormgever/communicatieadviseur 

Een aantal vrijwilligers is inzetbaar op meerdere gebieden. Zo zijn er gastvrouwen die tevens 

activiteiten begeleiden of massages geven. 

Sommige vrijwilligers zijn zowel in het inloophuis in Nieuw-Vennep als in het Oncologiecen-

trum SG en/of externe locaties werkzaam.

Vrijwilligersverloop 2019 
In 2019 namen we afscheid van 7 vrijwilligers. Redenen van vertrek zijn onder meer een ver-

huizing of een wereldreis, maar helaas ook ziekte van de vrijwilliger. Soms is het, net als bij 

onze gasten, tijd om uit te stromen. Dat vrijwilligers in- en uitstromen past ook bij onze missie 

en visie. Vrijwilligers die afscheid nemen, ontvangen ‘de Diamant van Adamas’. 

Inchecken, evaluatie en voortgangsgesprekken 

Het commitment van de bestaande vrijwilligers is goed. Ze worden meegenomen in en 

gehoord bij veranderingen in het huis. Dagelijks wordt door de dagcoördinator en de vrij-

willigers van het dagdeel ingecheckt en geëvalueerd. De vrijwilligers ervaren dit als zeer 

waardevol. Bij het inchecken bespreken we wat er speelt in het huis, welke activiteiten er die 

maand georganiseerd worden, etc. Daarna krijgt iedere vrijwilliger de tijd om te vertellen waar 

hij of zij staat in het leven. Na ieder dagdeel  wordt geëvalueerd. Hoe is het gegaan, welke 

6. Vrijwilligers
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feedback hebben de vrijwilligers voor elkaar, willen ze nog iets delen en hebben ze ergens 

(meer) ondersteuning nodig? Het doel is dat ook de gastvrouwen en gastheren lichter naar 

huis gaan. 

Tussendoor voeren we regelmatig coachinggesprekken met vrijwilligers die thuis te maken 

hebben met bijvoorbeeld ziekte, verlies of een scheiding. Ieder jaar, rond de verjaardag van 

de vrijwilliger, voeren we jaargesprekken om te evalueren hoe het gaat. We nodigen iedereen 

uit duidelijk aan te geven wat haar of zijn verlangen is in het werk, zodat wij daarop kunnen 

inspelen.

Trainingen en bijeenkomsten 
De vrijwilligers die bij ons werken komen vaak met liefde iets brengen (expertise, luisterend 

oor, vaardigheden), maar mogen daarnaast ook iets komen halen (verdieping, kennis). De vrij-

willigers mogen bij Adamas hun talent (verder) ontwikkelen. Wij besteden veel tijd aan des-

kundigheidsbevordering en aan training on the job. We bieden een gevarieerd programma 

met trainingen, bijeenkomsten en teambuildingactiviteiten. 

Basistraining 

Alle potentiële gastvrouwen en -heren lopen eerst drie keer mee in het huis en/of op het 

Oncologiecentrum SG, alvorens ze aan de verplichte basistraining mee doen. Deze bestaat uit 

zes dagdelen en wordt gegeven door een trainer van branchevereniging IPSO en de vrijwil-

ligerscoördinator. Daarna lopen ze twee maanden mee met ervaren gastvrouwen en –heren 

voordat ze een-op-eengesprekken met gasten voeren. In het voorjaar van 2019 volgden 

twaalf vrijwilligers de basistraining.

Additionele trainingen 

Gedurende het jaar bieden we de vrijwilligers diverse trainingen aan. Deze kunnen verdie-

pend zijn, of een uitbreiding zijn van de vaardigheden voor op de werkvloer. In 2019 ging het 

onder meer om de volgende trainingen:

Schokbrekers - Een training over verschillende gesprekstechnieken. 

STEM - Een training die vrijwilligers leert hoe ze goed met een gast kunnen praten over de 

aankomende dood en hoe ze daar met de verschillende typen mensen het best over kunnen 

praten.

Kernkwaliteiten - Wat zijn jouw valkuilen en voor welke eigenschap ben je allergisch en vooral 

ook: Wat kun je hiervan leren?

Hoe gaat een kind om met kanker? - Een (creatieve) training voor kindervrijwilligers, verzorgd 

door het Ingeborg Douwes Centrum.

Positieve gezondheid - Vrijwilligers worden getraind in de methode positieve gezondheid en 

hoe deze methode toe te passen op gasten.

Rouwverwerking - Over omgaan met de diverse stadia van rouw.

Training voeding en beweging & training De Overgang - Wat doet voeding en beweging voor je 

lichamelijke en mentale gezondheid? Wat doet de overgang met je? Wat kan je eraan doen? 

(H)erkenning en tips.

Teambuilding - Onze nieuwjaarsreceptie en zomerBBQ worden altijd druk bezocht door alle 

vrijwilligers. Voor de gastvrouwen en -heren organiseren wij een dag in huis waarop ze zelf 

als deelnemer aan een activiteit uit ons aanbod kunnen ervaren wat zo’n activiteit met je doet.
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De vrijwilligers die werkzaam zijn in het Oncologiecentrum SG nemen deel aan specifieke 

trainingen voor het ziekenhuis. Dit wordt besproken in hoofdstuk 7. 

Externe bezoeken 

Twee keer per jaar kunnen vrijwilligers op bezoek gaan bij de organisaties waar Adamas nauw 

mee samenwerkt, namelijk Inloophuis Kennemerland, Hospice Bardo en het Spaarne Gast-

huis/Antoni van Leeuwenhoek. 

Training on the job 

Sinds een paar jaar trainen wij de gastvrouwen en -heren actief on the job. Wij geven feedback 

op de werkvloer en verwachten dit ook terug. Hierdoor ontstaat er een openhartige en trans-

parante organisatiecultuur en durft men te zeggen wat er speelt. 
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Gastvrijheid is een van de kernwaarden van het Oncologiecentrum Spaarne Gasthuis, waar 

het Spaarne Gasthuis (SG) en het Antoni van Leeuwenhoek (AvL) met elkaar samenwerken. 

Dagelijks bieden onze gastvrouwen en -heren patiënten en naasten binnen het Oncologie-

centrum SG psychosociale ondersteuning en begeleiding. Ze zijn hier van maandag tot en 

met donderdag te vinden. 

Adamas heeft in het Oncologiecentrum SG een vaste kamer, maar de meeste contactmo-

menten vinden plaats op de dagbehandeling oncologie, in de huiskamer en het afdelingsres-

taurant, in de wachtkamer van de polikliniek en in de wachtkamer van het AvL. Twee vrijwil-

ligers per dagdeel bieden een luisterend oor, ondersteuning bij niet-medische vraagstukken 

en begeleiding tijdens afspraken. Waar nodig denken vrijwilligers mee met gasten en hun 

naasten over welke weg te bewandelen. Vrijwilligers geven geen medische informatie. 

De medisch specialisten weten Adamas goed te vinden. Als een patiënt erg emotioneel 

is, vraagt de medisch specialist Adamas vaak om deze patiënt te ondersteunen. Daarnaast 

bieden vrijwilligers ondersteuning bij praktische zaken als het begeleiden van een gast naar 

een consult, een onderzoek of de apotheek. Vrijwilligers geven rondleidingen aan nieuwe 

gasten en laten hen de dagbehandeling zien, ter voorbereiding op de chemokuur. Gasten die 

slecht ter been zijn, worden in een rolstoel naar een andere afdeling gebracht. Wij hebben 

inmiddels ervaren dat vrijwilligers vaak worden gevraagd om naasten tot steun te zijn, ook 

voor hen zet kanker vaak ‘de wereld op zijn kop’. 

De samenwerking van Adamas met het Oncologiecentrum SG is landelijk niet onopgemerkt 

gebleven. Ons samenwerkingsmodel wordt landelijk aangemerkt als best practice voor 

samenwerking tussen  formele zorg (ziekenhuizen) en informele zorg (inloophuizen). Wij delen 

onze kennis en ervaring graag. 

Buddyschap 
Sinds 2018 bieden we het buddyschap aan. Wanneer een patiënt tijdens zijn of haar bezoek 

aan het ziekenhuis aanvullende ondersteuning nodig heeft, kunnen de vrijwilligers van 

Adamas als buddy optreden. Deze extra service is met name bedoeld voor kwetsbare pati-

enten, zoals alleenstaanden, ouderen of mensen die na een slechtnieuwsgesprek ernstig uit 

evenwicht (dreigen te) raken. 

Een Adamas Buddy kan de patiënt onder meer: 

 • van de taxi of uit de parkeergarage ophalen en naar de afdeling begeleiden 

 • wegwijs maken in het Oncologiecentrum SG 

 • gezelschap houden tijdens het wachten op een consult of op uitslagen 

 • vergezellen naar de spreekkamer (extra oren) 

 • na het consult nogmaals uitleggen wat er is besproken 

 • ondersteunen na een slechtnieuwsgesprek 

 • andere ondersteuning bieden, naar behoefte van de patiënt of op verzoek 

In 2019 hebben wij twee gasten intensief begeleid (samen 45 contactmomenten). 

Gasten 
In het Oncologiecentrum SG hebben we in 2019 met 6.447 gasten een contactmoment gehad 

en met 554 mensen een ‘social impact’-gesprek. In ongeveer 30% van het totaal aantal bezoe-

ken aan het Oncologiecentrum SG wordt ondersteuning door Adamas-vrijwilligers op prijs 

gesteld. De contactmomenten variëren van een gesprekje van vijf minuten in de wachtkamer 

tot een gesprek van een half uur naast het bed op de dagbehandeling of een paar uur bud-

dybegeleiding. 

7. Strategische partners
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Zoals de grafiek in hoofdstuk 3 laat zien, spreken wij in het Oncologiecentrum SG vaker 

mannen (42%) dan in het inloophuis (18%). Daarnaast is 39% van de gasten een naaste, bij-

voorbeeld de partner van de patiënt, tegenover 29% naasten die het inloophuis bezoeken. De 

behoefte om te praten is er dus zeker wel wanneer deze voorhanden is. 

Woonplaats van gasten die wij in het Oncologiecentrum SG zien

In het Oncologiecentrum SG zien we veel gasten die van buiten Haarlemmermeer komen. Wij 

informeren hen niet alleen over Adamas, maar ook over inloophuizen in (de buurt van) hun 

eigen woonplaats.

Waar wij gasten zien in het Oncologiecentrum SG

Adamas beschikt over een vaste kamer op de poli oncologie, maar de meeste contactmomen-

ten vinden plaats op de verschillende afdelingen in het Oncologiecentrum SG. Op afspraak 

gaan we naar de verpleegafdeling. De huiskamer op de dagbehandeling wordt steeds vaker 

door patiënten en naasten bezocht. Omdat men hier meer kan ontspannen en men over het 

algemeen meer tijd heeft, vinden er veel gesprekken plaats.

Onze aanwezigheid in het Oncologiecentrum SG is niet alleen een mooie dienst voor nieuwe 

patiënten/gasten en hun naasten. We merken dat onze aanwezigheid in het ziekenhuis ook 

fijn is voor gasten die het inloophuis al bezoeken. Hen geeft het vertrouwen en herkenning als 

ze onze gastvrouwen of –heren zien. 

Daarnaast zijn wij in het Oncologiecentrum SG meer mensen gaan informeren over de activi-
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teiten die wij hen kunnen aanbieden in het inloophuis. Dit doen wij enkel wanneer wij tijdens 

het gesprek merken dat er behoefte aan is.

Gezamenlijke activiteiten 
Om de patiënten/gasten nog beter van dienst te zijn, organiseren Adamas en het Spaarne 

Gasthuis samen informatiebijeenkomsten en activiteiten. 

Informatiebijeenkomsten 

Adamas organiseert elke maand een informatiebijeenkomst, bijvoorbeeld over neuropathie, 

hormonale therapie bij borstkanker en late gevolgen van kanker. De bijeenkomst vindt plaats 

in het inloophuis en de informatie wordt verstrekt door zorgverleners als verpleegkundig spe-

cialisten, fysiotherapeuten en diëtisten. 

De Adamas-vrijwilligers in het Oncologiecentrum SG ontmoeten veel patiënten en naasten 

uit de regio Kennemerland. Daarom is Inloophuis Kennemerland uit Santpoort-Noord bij de 

organisatie van de informatiebijeenkomsten betrokken. Deze worden in beide inloophuizen 

aangeboden. 

Workshop huidverzorging en make-up

Tijdens de behandeling van kanker kan de huid droger, brozer en dunner worden. Andere 

zichtbare gevolgen, zoals het verlies van haar, wenkbrauwen en wimpers hebben vaak emoti-

onele gevolgen voor de patiënt.  Tijdens de maandelijkse workshop huidverzorging en make-

up krijgen de deelnemers tips over huidverzorging en leren ze hoe ze met make-up bepaalde 

punten kunt camoufleren of juist accentueren. We maken er een fijne verwenmiddag van met 

voldoende gelegenheid voor lotgenotencontact. Deze workshop wordt afwisselend in het 

inloophuis en in het Oncologiecentrum SG georganiseerd. 

Wereldkankerdag 

Op 4 februari is het jaarlijks Wereldkankerdag. Op deze dag geven we de patiënten in het 

Oncologiecentrum SG een lekkere fruitsmoothie en een mooie roos om ze een hart onder de 

riem te steken. 

Verwendagen 

Zoals in hoofdstuk 4 is beschreven, zijn in 2019 twee verwendagen georganiseerd. Een in het 

inloophuis zelf, voor vrouwen met borstkanker. En een vaartocht voor gasten van het inloop-

huis en patiënten van het SG en hun naasten.

Vlak voor kerst is daarbij nog een kleine verwendag georganiseerd in het Oncologiecentrum 

SG. De polikliniek oncologie, de huiskamer en het afdelingsrestaurant waren in kerstsfeer 

versierd. Bezoekers konden er terecht voor een massage en een kleur- en make-upadvies. 

Daarnaast waren er wensbomen en deelden vrijwilligers chocolademelk, kerstbrood en cho-

colaatjes uit. We prijzen ons gelukkig met de vrijwilligers op wie we tijdens dit soort dagen 

een extra beroep kunnen doen. 

Heart Pillow Project 

Gasten van het inloophuis maken hartvormige kussentjes die onder de oksel kunnen worden 

gedragen en verlichting bieden bij klachten na een borstoperatie. Deze ‘heart pillows’ worden 

door de Adamas-vrijwilligers en de mammacare-verpleegkundigen van het Spaarne Gasthuis 

in Hoofddorp en Haarlem-Noord aangeboden aan vrouwen die aan borstkanker zijn geope-

reerd. Hierbij wordt direct informatie verstrekt over het Adamas Inloophuis en het Inloophuis 

Kennemerland. Het is een mooie manier om psychosociale zorg onder de aandacht te bren-

gen en de reacties zijn positief. 
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Vrijwilligerstraining 

Alle gastvrouwen en -heren die namens Adamas in het Oncologiecentrum SG werken, 

hebben de basistraining gevolgd en nemen deel aan het algemene programma voor des-

kundigheidsbevordering. Omdat het werk in het ziekenhuis anders is dan in het inloophuis, 

bieden we hen door het jaar heen thema- en intervisiebijeenkomsten aan waarin vrijwilligers 

kennis delen en tips krijgen hoe met specifieke situaties om te gaan. Ook bieden deze bij-

eenkomsten de vrijwilligers de kans om collega’s die op andere dagen werken te ontmoeten. 

Daarnaast bieden we training on the job. Patiënten en naasten delen dagelijks heftige erva-

ringen met de vrijwilligers. De coördinator heeft de taak om de vrijwilligers te ondersteunen, 

te begeleiden en een klankbord te bieden zodat zij zich gesteund voelen in de uitvoering van 

hun taken en zich ook kunnen blijven ontwikkelen.
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Het is een misverstand om aan te nemen dat iedereen in de wijde omgeving - of zelfs binnen 

de Haarlemmermeer - het inloophuis kent, is. Het vergroten van onze naamsbekendheid en 

merkinhoud vraagt om voortdurende aandacht en inspanning. Bij mensen die met kanker zijn 

geconfronteerd en die behoefte aan informatie en ondersteuning hebben, komt het inloop-

huis niet als eerste of als vanzelf in hun gedachten op. Ook zorginstanties hebben het inloop-

huis niet altijd ‘top of mind’. 

Veel mensen zijn in de veronderstelling dat het inloophuis er enkel voor (terminale) patiënten 

is of er alleen maar wordt gehuild en gepraat. Het is belangrijk dat we deze aannames benoe-

men en weerleggen. Zodat duidelijk is dat de deur van Adamas open staat voor iedereen die 

met kanker is geconfronteerd, op welke manier en in welke fase van het ziekte-, herstel- of 

acceptatieproces dan ook.

We zetten verschillende communicatiekanalen in en richten ons tot verschillende doelgroe-

pen. Met een eenduidige boodschap en met content die de doelgroepen aanspreekt. 

De communicatieboodschap 
Onze missie, visie en (kern)waarden zijn duidelijk en worden voortdurend in onze communi-

catie uitgedragen. Daarnaast benoemen we vaker dat praten over kanker bijna geen taboe 

meer is, maar wel als het gaat om externe hulp vragen. Deze boodschap communiceren wij 

in woord en beeld. 

Doelgroepen
Adamas bedient diverse doelgroepen, waaronder patiënten, naasten en nabestaanden van 

verschillende leeftijden, maar ook zorgverleners en -instanties, maatschappelijke organisa-

ties, ondernemers, fondsen en gemeenten. Per doelgroep wordt bepaald welke communica-

tiemiddelen en -kanalen worden ingezet. De content wordt daarbij op maat gesneden. 

Hierbij maken we tevens gebruik van de methode van Stichting STEM, waarbij verschillende 

archetypen worden gedefinieerd: de sociale mens (33%), de rationale mens (15%), de vertrou-

wende mens (12%), de proactieve mens (18%) en de onbevangene mens (22%). Op basis van 

deze archetypes bepalen we de vorm van de boodschap, de juiste communicatiekanalen en 

indien nodig de plaats. 

Bovenstaande doelgroepen benaderen we voor het genereren van naamsbekendheid, merk-

inhoud en financiële ondersteuning. 

Communicatiekanalen
Wij maken gebruik van offline en online communicatiekanalen. Per doelgroep bepalen we 

welke kanalen worden ingezet:

• Gedrukte media (folders, de maandelijkse activiteitenagenda),

• Digitale media (website, nieuwsbrieven)

• Sociale media (Facebook, Instagram, YouTube en LinkedIn)

• (Regionale) radio en televisie

• Presentaties (in huis of bij serviceclubs, ondernemersverenigingen, kerkgenootschap-

pen, vrouwenverenigingen)

• Informatiemarkten, (sponsor)evenementen

• Afspraken met netwerkpartners (zorginstellingen, maatschappelijke organisaties, onder-

nemers)

• Een-op-eengesprekken

E-health wordt steeds gangbaarder en Adamas blijft zorgen voor een goede vindbaarheid 

op het internet. Niet alleen via de zoekmachines, maar ook via sociale media. Storytelling, 

content en sfeerimpressies zijn hierbij essentieel, naast het leggen van verbindingen met aan 

kanker gerelateerde fora. 

8. Marketing en communicatie
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Hieronder worden enkele distributiekanalen uitgelicht: 

Wij versturen actief persberichten en schrijven artikelen. Deze worden minimaal eens per 

maand geplaatst in regionale kranten en/of in een magazine. We kiezen bewust voor con-

tent over het huis (een activiteit, een vrijwilliger, een gast aan het woord) en niet alleen voor 

berichten waarin een cheque wordt overhandigd. Een mooie balans tussen inhoud voor 

Adamas en het uiten van dank naar donateurs. In 2019 verschenen onder meer artikelen over 

Adamas  in het magazine GeZZond van Zorg en Zekerheid (oplage 225.000) en in de Zorgspe-

cial Haarlemmermeer (oplage 68.000). Elk kwartaal wijdt de Hmore een spread aan Adamas. 

Ook de decembereditie van IntoBusiness en het jaarverslag van Weeshuis der Doopsgezin-

den in Haarlem (als goed doel in het jaarverslag) besteedden aandacht aan het inloophuis.

Evenementen van derden die het inloophuis als goed doel aanmerken, genereren veel 

naamsbekendheid en merkinhoud. Op de dag zelf en door de media-aandacht eromheen. In 

2019 betrof het onder meer:

 • Samenloop voor Hoop Haarlemmermeer

 • Lopen tegen Kanker (Warmond)

 • Loop samen tegen kanker, een initiatief van vier basisscholen (Lisse)

 • St. Franciscusdag van het Fioretti college (Hillegom en Lisse) 

In Lisse en Lisserbroek zijn we dit jaar veel in de publiciteit geweest door drie dames die het 

Shine Bright like a Diamond-team hebben opgericht. In eerste instantie om geld in te zamelen, 

maar door alle acties en aandacht op sociale media en in de pers zijn wij bij veel inwoners van 

deze gemeenten nu bekend. 

Goede Tijden, Slechte Tijden
Halverwege het jaar werden we benaderd door de makers van de RTL-soapserie Goede 

Tijden Slechte Tijden (GTST). Eén van de prominente personages, Jeanine (gespeeld door 

Caroline Vogel), krijgt in de serie borstkanker. We zijn zeer verheugd dat in deze verhaallijn 

ook aandacht is besteed aan de psychosociale gevolgen van kanker. In november 2019 werd 

een scène opgenomen in de keuken en de tuin van het inloophuis en in december figureer-

den vier gasten van Adamas in een scène op locatie, waarin een modeshow werd gelopen.  

Ook maakte Caroline Vogel samen met coördinator Annelies een filmpje achter de schermen, 

dat goed is bekeken en gedeeld via sociale media. 

De afleveringen waaraan het Adamas Inloophuis heeft meegewerkt, zijn op 10 december 

2019 en 3 januari 2020 uitgezonden.
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Het Adamas Inloophuis is lid van de landelijke branchevereniging IPSO en wordt lande-

lijk beschouwd als een van de best practices waaraan andere inloophuizen een voorbeeld 

kunnen nemen.

Stichting Adamas Inloophuis is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Het coördinatorenteam 
Het coördinatorenteam heeft in 2019 enkele wisselingen ondergaan:

 • Marcia de Groot is naast vrijwilligerscoördinator, drie dagen in de week dagcoördinator. 

Zij is daarnaast verantwoordelijk voor alle kinder- en familiegerelateerde vraagstukken. 

Marcia is een echte bruggenbouwer en verbinder en we merken dat het hierdoor in het 

inloophuis lekker stroomt. 

 • Aletta van Vliet is coördinator Gastenactiviteiten en Administratie. Daarnaast is ze een dag 

in de week dagcoördinator. Aletta heeft veel nieuwe en diverse activiteiten op de agenda 

gezet waardoor er andere gasten naar Adamas zijn gekomen. Ze is een echte doener, 

flexibel en neemt dingen niet voor waar aan waardoor processen verbeteren. 

 • Per 1 februari nam Elvira Pronk afscheid als kindercoördinator omdat zij zich volledig wilde 

focussen op haar yogacarrière. Zoals reeds besproken is deze functie komen te vervallen 

en zijn de taken verdeeld over drie coördinatoren. 

 • Gabrielle Hillebrand, die achter de schermen met verve zorgt voor de administratie, heeft 

in 2019 een coördinerende rol gekregen met betrekking tot de scholen. Haar enthousiasme 

heeft ervoor gezorgd dat de lijntjes met scholen veel korter zijn geworden. Leraren, 

leerlingen en ouders weten Adamas nu veel sneller te vinden en we hebben meerdere 

Take Care-colleges kunnen geven.

 • Per 1 oktober nam Connie Cornelissen afscheid als coördinator van de locatie 

Oncologiecentrum SG. Zij heeft een nieuwe uitdaging gevonden buiten de zorg. Gelukkig 

is zij per 15 oktober opgevolgd door Pauline Klaassen. Pauline heeft veel ervaring in het 

werken met vrijwilligers bij diverse grote en kleinere maatschappelijke organisaties. De 

overdracht verliep hierdoor erg makkelijk. Met nieuwe energie stapt zij nu rond in het 

Oncologiecentrum SG.

 • Annelies Osinga is leidinggevende coördinator en verantwoordelijk voor marketing/ 

communicatie en fondsenwervende activiteiten. Haar enthousiasme en creativiteit zorgen 

ervoor dat Adamas een goede naamsbekendheid heeft in de regio en er financieel gezond 

voor staat. 

Het coördinatorenteam voelt zich gesterkt door de vele enthousiaste vrijwilligers. Zonder hen 

is er geen Adamas. 

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van Stichting Adamas Inloophuis bestaat per 31 december 2019 uit:

Voorzitter:     Arthur van Dijk

Penningmeester:    Maurice Kempes 

Secretaris:    Ingrid Hanssen

Leden:       Corrie van Diemen, Ed Nieuwenhuizen en Heidy Peperkamp

9. Organisatie
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Zij vormen ook het bestuur van Stichting Inloophuizen Integrale Zorg Nederland die de inkom-

sten verwerft voor de Stichting Adamas Inloophuis. Het bestuur van het Adamas Inloophuis is 

onbezoldigd. Het bestuur en de coördinatoren overleggen regelmatig met elkaar. Zo houden 

ze elkaar op de hoogte van wat er speelt en denken na over de toekomst van Adamas in de 

oncologische zorgketen. 

De gasten van Adamas worden liefdevol opgevangen door onze vrijwilligers, die op hun beurt 

worden ondersteund door de coördinatoren. Het bestuur bestaat eveneens uit vrijwilligers en 

bestuurt op afstand. Wij houden ons bezig met beleidsbepalende zaken, houden in grote lijnen 

toezicht op de uitvoering hiervan en zijn een klankbord en sparringpartner van de coördinato-

ren. Ons gezamenlijk streven is dat het Adamas Inloophuis een warme, professionele, finan-

cieel gezonde en toekomstgerichte organisatie is en blijft. Samen met de coördinatoren laten 

wij Adamas meebewegen in de veranderende wereld 

rondom kanker, altijd met het doel om onze gasten de 

optimale ondersteuning te kunnen leveren.

Wij kijken terug op een mooi 2019. De warmte van Adamas is in het 

huis, in het Oncologiecentrum SG én daarbuiten voelbaar. Het hart 

van Adamas klopt als nooit tevoren. In het afgelopen jaar zijn we weer 

veel kennis en ervaring rijker geworden. Deze delen wij met liefde met andere inloophuizen en 

met brancheorganisatie IPSO. Adamas voelt zich verantwoordelijk om alle opgedane kennis te 

delen met andere inloophuizen in Nederland. Wij zijn trots op onze vrijwilligers en coördinato-

ren. Samen hebben zij in 2019 een mooie prestatie neergezet.

Arthur van Dijk - bestuursvoorzitter

Comité van aanbeveling
In 2019 is een nieuw comité van aanbeveling aangesteld. Dit bestaat volledig uit burgemees-

ters van de gemeente waar het inloophuis is gevestigd en de omliggende gemeenten. Zij 

begrijpen ten volle wat Adamas kan betekenen voor de inwoners, hun gemeente en maat-

schappelijke organisaties, en wij kunnen een beroep op hen doen voor bijvoorbeeld het 

genereren van naamsbekendheid en merkinhoud.

De leden zijn: 

 • Dhr. A. van Erk - burgemeester van Hillegom

 • Mevr. M. Schuurmans- Wijdeven - burgemeester van Haarlemmermeer

 • Dhr. G. Oude Kotte - burgemeester van Aalsmeer

 • Mevr. L. Spruit - burgemeester van Lisse

 • Mevr. M. van der Velde-Menting - burgemeester van Kaag en Braassem

 • Mevr. C. Breuer - burgemeester van Teylingen
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10. Financiën 

Onze uitdaging
Adamas is 100% afhankelijk van donaties. Landelijk wordt er gesproken over (gedeeltelijke) 

financiering van de exploitatie van inloophuizen, maar dit is in 2019 nog niet gerealiseerd. We 

blijven inzetten op een diversiteit aan inkomstenbronnen, zodat we niet afhankelijk worden 

van één of twee bronnen. Daarnaast blijven we inkomsten genereren met eigen events. 

Adamas is een bekend regionaal goed doel. Ondernemers, inwoners, verenigingen en 

gemeenten dragen het inloophuis een warm hart toe. We dienen onze (potentiële) financiële 

stakeholders echter wel te blijven prikkelen en om financiële ondersteuning te blijven vragen. 

Regionaal relatiemanagement naar gemeenten, ondernemers en inwoners is essentieel. In 

2019 hebben we  voor de tweede keer donateurs geworven met ons event The Lock Up en 

zijn we met de Adamas Bedrijven Club (ABC) gestart. 

Voor de organisatie en uitvoering van de activiteiten van het inloophuis is jaarlijks een bedrag 

van circa € 330.000 nodig. De activiteiten werden in 2019 gefinancierd met subsidies van 

gemeenten, giften van particulieren en bedrijven, donaties en diverse fondsen. Daarnaast 

ontvangen we van onze gasten een geringe vergoeding voor hun deelname aan activiteiten. 

Inkomsten Adamas Inloophuis 
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Donaties Overige inkomsten

Een samenvatting van de jaarcijfers 2019 is te vinden in bijlage 2. 

Inkomsten
Adamas Bedrijven Club (ABC)

Adamas heeft helaas te weinig periodieke donateurs. Continuïteit en toekomstbestendige 

financiering zijn essentieel voor een gezonde financiële organisatie. Met het ABC-lidmaat-

schap hopen we hiervoor de basis te leggen. Het lidmaatschap kost € 1000 per jaar en wordt 

aangegaan voor minimaal vijf jaar. In ruil ontvangt het bedrijf:

 •  een netwerklunch

 • een kookworkshop in het inloophuis of op locatie

 • een vermelding op de ABC-pagina op de Adamas-website 

In 2019 hebben 12 bedrijven zich via het ABC-lidmaatschap aan Adamas verbonden. 
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Subsidies 

In 2019 ontving Adamas wederom subsidies van de gemeenten Haarlemmermeer, Hillegom, 

Lisse,Teylingen en Kaag & Braassem. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk. 

Fondsen 

De activiteiten voor gasten, deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en een deel van 

de overheadkosten zijn in 2019 mede gefinancierd door vermogensfondsen, waaronder de 

Willem Meindert de Hoop Stichting, Stichting Welzijn Senioren, Roparun, Dr. Vaillant Fonds, 

Fonds SGS, Sylvia Wilhelminafonds, Stichting Hulp na onderzoek, Fonds Zorg en Zekerheid, 

August Fentener van Vlissingen fonds, Fonds 1818, IPSO (via Roparun), Lopen tegen Kanker, 

Stichting Doradarte, Stichting Zonnige Jeugd, Stichting Weeshuis der Doopsgezinden, Trein 

8.28 H.IJ.S.M, fonds Corendon en Coöperatiefonds Rabobank regio Schiphol. 

Giften en evenementen georganiseerd door derden 

We prijzen ons zeer gelukkig dat zoveel particulieren, organisaties en bedrijven een donatie-

actie voor Adamas hebben opgezet. Een paar willen we graag uitlichten: 

 • Er is een nieuwe keuken in het open atelier geplaatst dankzij de donaties van Kriek Optiek, 

verschillende HVC-acties en Meerland Bouw. 

 • Klanten van Jumbo Lisse Poelgeest kunnen bij de emballage hun statiegeldbonnetjes 

doneren aan het inloophuis. Maandelijk ontvangen wij gemiddeld € 150.

 • Dankzij de A-Point Groep, Shell Kalmthout en Shell A4 mocht de leidinggevend coördinator 

ook in 2019 weer gebruikmaken van een Volkswagen UP en brandstof.

 • Kringloopwinkel Meerwinkel verkocht weer veel fietsen in 2019 en kon daardoor € 2.000 

aan Adamas doneren. 

 • Rotary Hillegom-Lisse organiseerde wederom een competitief en gezellig tennistoernooi. 

 • The dames van ‘Shine Bright like a diamond’ haalden in 2019 al ruim € 8.000 aan 

donaties opgehaald en gaan hiermee door totdat ze de Nijmeegse vierdaagse (4 x 50 km) 

uitgewandeld hebben.

 • Jamie Chua, oprichter van GIG Haarlemmermeer, zet zich al 12 jaar in voor het Adamas 

Inloophuis en Hospice Bardo. Dit jaar vroeg hij daarbij als cadeau voor zijn promotie een 

donatie voor zijn twee goede doelen. 

Daarnaast zagen we ook in 2019 weer vele hartverwarmende initiatieven voor Adamas, waar-

onder taarten bakken, sieraden verkopen, een mudrace rennen, donaties vragen voor ver-

jaardagen en jubilea en collectes in de kerk.

We zijn enorm dankbaar dat iedereen op zijn of haar eigen manier een bijdrage aan Adamas 

heeft geleverd. We willen dan ook graag een speciaal woord van dank richten aan de dona-

teurs die ons op reguliere basis ondersteunen. We zijn heel blij dat jullie je op deze wijze aan 

Adamas hebben gecommitteerd. 

Adamas-sponsorevenementen 
Om zelf inkomsten te genereren organiseerde Adamas dit jaar twee sponsorevenementen.

 

The Lock Up

Voor de tweede keer organiseerden we het succesvolle 

fondswervende event The Lock Up. Twaalf ondernemers 

sloten zich voor een dag op in het inloophuis om zoveel moge-

lijk geld en ABC-leden te werven. En dat is gelukt! Zij haalden 

ruim € 220.000 op, waarvan 80% in de vorm van geld en 20% in 

natura: producten of diensten die wij nodig hebben. 

Hugo Luling van Meer Vastgoed werd de Adamas Social Funder 2019 met ruim € 35.000. 
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Tennis voor Adamas

Het jaarlijkse benefiettennistoernooi werd dit jaar voor het eerst gespeeld bij Tennisvereni-

ging De Kikkers in Nieuw-Vennep. Een enthousiast Kikkers-team heeft voor een mooi toernooi 

en loterij gezorgd. Het beetje regen mocht de pret niet drukken en we haalden ruim € 4.000. 

Bijlage 2 geeft een overzicht van de jaarcijfers 2019. 

Uitgaven 
De uitgaven bedroegen in 2019 circa € 332.000 (zie pagina 30). Dit betrof voornamelijk kosten 

van coördinatie van de activiteiten en de vrijwilligers (circa € 186.000). De activiteitenkosten 

in 2019 waren lager dan begroot. Een aantal activiteiten werd in natura gesponsord - dit is 

niet in de begroting opgenomen - en in enkele gevallen gingen begrote activiteiten niet door. 

De overige kosten zijn lager dan begroot en fors lager dan in 2018. Dit komt met name door 

lagere marketing- en PR-kosten. 

Op grond van de huidige stand van zaken vertrouwt het bestuur van Stichting Adamas Inloop- 

huis erop in dat de structurele financiering van de activiteiten op de langere termijn mogelijk 

is. Hierbij zijn bijdragen van gemeenten, particulieren en bedrijven wel blijvend benodigd. 
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Bijlage 1: Instroom Adamas Inloophuis 2019

Bijlage 1: Instroom Adamas Inloophuis 2017
 

Nieuw-Vennep Oncologiecentrum SG

Instroom 2019 2018 2019 2018

Volwassenen die zelf ziek zijn (geweest) 3.809 3.696 3.858 4.607

Volwassenen als naasten 1.610 1.720 2.542 2.724

Kinderen die zelf ziek zijn (geweest) 25 69 11 19

Kinderen als naasten 132 397 36 52

Zorgverleners 68 159 420 191

Overig / Social impact-gesprekken 978 752 124 113

Totale instroom 6.622 6.793 6.991 7.706

Aantal dagen geopend 205 219 202 199

Gemiddeld aantal bezoeken per dag 32 31 35 40

Activiteiten in Nieuw-Vennep 2019 2018

Inloop 1.007 1.662

Bewegen en ontspannen 1.807 1.780

Creatief 986 531

Lotgenotengroepen 314 426

Verwennen 287 421

Een-op-eengesprekken 410 -

Spreekuren en informatiebijeenkomsten 234 603

Evenementen 340 732

Jeugdactiviteiten 180 301

Adamas op locatie 11 12

Totaal activiteiten in het inloophuis 5.576 6.468

Totaal externe PR-contactmomenten 6.969 9.237
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Bijlage 2: Jaarcijfers Adamas Inloophuis 2019
Exploitatie-overzicht Adamas Inloophuis 2019

Inkomsten Realisatie 

2019

Begroot 

2019

Realisatie 

2018

Fondsen, giften en donaties 124.254 123.850 194.816

Subsidies gemeenten 46.100 44.000 45.400

Eigen bijdragen / huur therapeuten 19.526 20.000 18.683

Bijdragen Spaarne Gasthuis 24.221 20.000 17.500

Evenementen 108.906 150.000 39.018

Totaal inkomsten 323.007 357.850 315.417

Uitgaven

Organisatiekosten activiteiten 46.208 61.175 39.136

Coördinatiekosten (incl. vrijwilligers) 186.214 189.665 180.490

Huur inloophuis 52.143 52.000 51.070

Huisvestingskosten 21.342 20.650 18.974

Overige kosten 16.810 24.820 25.555

Totaal uitgaven 322.717 348.310 315.225

Saldo inkomsten en uitgaven 290 9.540 192

     

Het positieve exploitatieresultaat is toegevoegd aan het stichtingskapitaal. 

Balans per 31 december 2017 Adamas Inloophui

Activa 31 december 2019 31 december 2018

Vorderingen 19.341 8.055

Liquide middelen 10.804 5.193

Totaal activa 30.145 13.248

Passiva

Stichtingskapitaal 2.949 2.659

Crediteuren en overige schulden 27.196 10.589

Totaal passiva 30.145 13.248
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