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Toegekende lokale projecten SamenLoop voor Hoop 2019 

 
 
SamenLoop Rosmalen 
Cradle voor Hospice de Duinse Hoeve – een houten instrument waarmee naasten contact maken met 
mensen met kanker in de palliatief terminale fase.  
Oordeel: prachtig initiatief. Iedereen is onverdeeld enthousiast. 
 
Handgemaakte tasjes voor Breiboezems –BreiBoezems zijn gebreide borstprotheses ter afwisseling 
van de zware borstprotheses. In het handgemaakte tasje kunnen vrouwen de BreiBoezems hygiënisch 
opbergen en vervoeren.  
Oordeel: een mooi product met een duidelijke meerwaarde voor borstkankerpatiënten.  
 
Door! na kanker – themabijeenkomsten voor deelgenoten. Omdat het verwerken pas begint, als de 
behandelingen klaar zijn. 
Oordeel: het is bekend dat mensen na kanker vaak vastlopen en ondersteuning is dan belangrijk. 
 
De naakte waarheid – exposities met verwerkingsbeelden van Annie Segers uit Rosmalen om te komen 
tot een gesprek met lot(bond)genoten en hun naasten. 
Oordeel: een mooi project. De beelden kunnen gebruikt worden als gesprekopener en dragen bij aan 
het bespreekbaar maken van kanker. Dat blijkt nog steeds moeilijk in de praktijk. De commissies 
vroegen de aanvraagster om het lokale karakter van het project verder uit te werken. 
 
Draag- en veerkracht bij ex-kankerpatiënten vergroten - workshops, met gebruik van de 
Verbeeldingstoolkit, die de draag- en veerkracht bij (ex-)kankerpatiënt en naasten vergroten. 
Oordeel: een inhoudelijk goed project met duidelijke meerwaarde voor de kankerpatiënt. De 
commissies stellen wel als voorwaarde dat de workshops in Rosmalen gehouden worden.  
 
Jongeren Onderwijs Commissie (JOP) van het Vicki Brownhuis – Jenga Torens en stressballetjes die JOP 
helpen om kanker met jongeren te bespreken.  
Oordeel: een mooi idee om een moeilijk te bereiken doelgroep te bereiken. 
 
 
SamenLoop Hengelo 
Tuin oncologisch centrum Hengelo – Aanleg van een tuin binnen het oncologisch centrum waar 
patiënten en hun naasten kunnen verblijven. 
Oordeel: mooi idee, mensen zullen hun bezoek positiever ervaren. Ook aan wetenschappelijke 
onderbouwing is gedacht. De commissie stelt als voorwaarde dat alleen de inrichting van de tuin 
wordt gefinancierd en bepaalt hiervoor een maximum bedrag. 
 
Viering jubileum Koor Zingen voor je Leven Twente – een speciale jubileumviering voor dit koor van 
(ex-)kankerpatiënten, hun naasten en nabestaanden. 
Oordeel: Het nut van dit koor staat buiten kijf. Creativiteit en samen zingen helpen bij de verwerking. 
De commissie stelt als aanvullende voorwaarde dat het jubileum ook wordt ingezet ter bevordering 
van de duurzaamheid van (de activiteiten van) het koor en het verbreden van de doelgroep. 
 
Nije verwendag – een verwendag voor mensen in Twente die met kanker geconfronteerd zijn, omdat 
het inloophuis nu geen locatie heeft. 
Oordeel: mooi lokaal project dat lotgenotencontact mogelijk maakt in een tijd dat er geen locatie voor 
is. De commissie stelt als voorwaarde dat zij binnen 3 maanden na toekenning een uitgewerkt plan en 
begroting ontvangt. 
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SamenLoop Lansingerland 
Kiss the mountain, van bed tot berg – Gerdie Bours-Willems schrijft een openhartig en onverbloemd 
boek over haar borstkanker. Het boek dient ter ondersteuning van haar lezingen. Het geeft lotgenoten 
en zorgprofessionals handvatten over het omgaan met de ziekte, tijdens en na de behandeling. 
Oordeel: Boeken en lezingen kunnen bijdragen aan de ondersteuning van mensen die leven met en na 
kanker. Als aanvullende voorwaarden vraagt de commissie om een uitgewerkt plan over het 
uitgeeftraject en de verspreiding van het boek en om een bestemming voor de opbrengst. 
 
Hospice Lansingerland in Berschenhoek – 7 nieuwe bedden en het opknappen van het buitenterras. 
Oordeel: Het belang van hospices staat buiten kijf. Deze aanvraag kan helpen om de laatste levensfase 
van de patiënten in het hospice zo comfortabel mogelijk te laten zijn. Het project heeft daarbij een 
sterk lokaal karakter. 
 
 
SamenLoop West-Friesland 
Chill pisa Enkhuizen – Een groep starten voor jongeren tussen de 12 en de 18 jaar, die met kanker 
worden geconfronteerd. Een samenwerking tussen inloophuis Pisa, scholengemeenschap RSG 
Enkhuizen en jongerencentrum Cayen. 
Oordeel: het project spreekt op een realistische manier een moeilijk bereikbare doelgroep aan. De 
commissie is positief over de sterke samenwerking tussen scholen en jongeren. Door de aanwezige 
ervaring is het project haalbaar en duurzaam. De commissie stelt wel dat de overheadkosten op een 
andere manier gefinancierd moeten worden. 
 
Nieuwe traplift voor inloophuis Medemblik – Met een nieuwe traplift kan iedereen mee blijven doen op 
de 1e verdieping van het inloophuis. 
Oordeel: een mooie, concrete aanvraag die direct ondersteuning biedt aan kankerpatiënten.  
 
 
SamenLoop Harderwijk 
Luchtbevochtiging voorkomt een droge mond in de laatste levensfase –  Een veel voorkomende klacht 
in de palliatieve fase is een droge mond. Luchtbevochtigers zorgen dat mensen in hospice Jasmijn hier 
minder last van hebben. 
Oordeel: Hospices doen belangrijk werk voor mensen in de laatste fase van hun leven. Deze 
luchtbevochtiger kan het leven voor deze groep net wat draaglijker maken. 
 
Kinderevenement SamenLoop voor Hoop Harderwijk – Een evenement van de organisatie SamenLoop 
voor Hoop Harderwijk een evenement organiseren om kinderen uit Harderwijk en omgeving te 
steunen die in hun omgeving (ouders, broer of zus) te maken hebben met kanker. 
Oordeel: dit evenement is een mooi initiatief en belangrijk voor de doelgroep. Omdat er nog veel 
onduidelijk is, stelt de commissie als voorwaarde dat ze binnen 3 maanden na toekenning een 
uitgewerkt plan voor het evenement ontvangt.  
 
Hand- en voetmassages tijdens chemotherapie – dankzijmassages ervaren kankerpatiënten meer 
ontspanning en minder last van bijwerkingen tijdens en na de chemotherapie. 
Oordeel: Massages zijn succesvol gebleken en kunnen bijdragen aan kwaliteit van leven.  
 
Kleur Bekennen – creativiteit en teksten combineren, zodat mensen door te schilderen en via verhalen 
hun gedachten ordenen en emoties leren begrijpen. Kleur Bekennen is een spel van verwondering en 
verbazing.  
Oordeel: Creatief bezig zijn kan bijdragen aan de verwerking van het ziekteproces. Ook spreekt het 
lokale karakter van het project erg aan. 
 
 
SamenLoop Gorredijk 
Heart Pillow- een liefdevol houvast – met vrijwilligers Heart Pillows maken voor (ex-
)borstkankerpatiënten en deze gratis verspreiden via zorgverleners en de website. Een Heart Pillow 
wordt gedragen onder de oksel en vermindert zwelling en pijn na een operatie. 
Oordeel: Het is een mooi, concreet initiatief dat veel kan betekenen voor de doelgroep. De effectiviteit 
van het project is al bewezen. Het project heeft ook een verbindende functie. 
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SamenLoop Tubbergen 
Ontspan, geniet en versterk je eigen regie – de eigen regie en ondersteuning van vrouwen met kanker 
in de gemeente Tubbergen versterken door ontspanning, lotgenotencontact en kennisoverdracht. 
Oordeel: mooi initiatief gebaseerd op een bekende behoefte. Mooi dat de initiatiefnemers 
duurzaamheid en evaluatie proberen de duurzaamheid te waarborgen. 
 
De liefde van de man gaat door de maag – ontspanning (bijvoorbeeld een kookworkshop), 
lotgenotencontact en kennisoverdracht voor mannen met kanker uit de gemeente Tubbergen, zodat 
ze herkenning en verbinding vinden en de eigen regie versterken. 
Oordeel: Het is een goede aanvraag voor een laagdrempelige activiteit voor mannen, waar duidelijk 
behoefte aan is. 
 
Raak me aan! – massages voor mensen met kanker in de palliatieve fase. 
Oordeel: Goed initiatief. Sympathiek idee voor kwetsbare groep. Professioneel begeleid en de follow-
up met psycho-sociale zorg is geborgd. 
 
Informatieavonden - informatievoorziening voor patiënten die kanker hebben of hebben gehad en hun 
familieleden en naasten, omdat deze voorziening nog niet aanwezig is in de gemeente Tubbergen. Via 
gesprekken en informatie willen de initiatiefnemers (h)erkenning, verbinding, ontmoeting en de eigen 
regie versterken.  
Oordeel: Informatieavonden zijn belangrijk en kunnen drempelverlagend werken. Het is een lokaal 
initiatief, maar bereikt toch 50 man die het ook weer doorvertellen. 
 
Hoofdhuidkoelapparaat – een tweede hoofdhuidkoelapparaat voor ZGT Almelo, zodat alle patiënten 
die dit wensen hoofdhuidkoeling kunnen krijgen. Deze koeling voorkomt haaruitval tijdens de 
chemotherapie, waardoor patiënten hun uiterlijk behouden. Dat draagt positief bij aan de kwaliteit 
van leven en herstel na de therapie. 
Oordeel: De effectiviteit en meerwaarde van een hoofdhuidkoelapparaat zijn wetenschappelijk 
bewezen. De commissie besluit te financieren, omdat ze patiënten niets wil onthouden. Ze vraagt zich 
wel af welke partij dit soort zaken moet financieren en geeft als voorwaarde dat de verantwoordelijke 
partijen deze kwestie op de agenda zetten. 
 
Training mindfulness bij kanker – een 8-weekse training voor mensen met of na kanker. De training 
geeft inzicht in wat de ziekte doet met lichaam en emoties. Hierbij schakelen de deelnemers van doen 
naar zijn. 
Oordeel: Het belang van mindfulness bij of na kanker is bewezen. Omdat zorg niet binnen de criteria 
van deze pilot valt, stelt de commissie als voorwaarde dat ze alleen uitkeert als patiënten mindfulness 
niet via hun (aanvullende) verzekering vergoed krijgen. Daarnaast is de toekenning alleen bedoeld 
voor inwoners van Tubbergen. 
 
 
SamenLoop Leerdam 
2 hoog-laagbedden voor zorghuis Kedichem – Door de aanwezigheid van hoog-laagbedden kan 
Zorghuis Kedichem ook een plek bieden aan cliënten die zorg op bed nodig hebben. Deze cliënten 
hoeven dan niet onnodig lang in het ziekenhuis te verblijven en kunnen verder opknappen in een 
huiselijke omgeving. 
Oordeel: De commissie gunt deze cliënten een plek in het Zorghuis, maar vindt hoog-laagbedden ook 
tot de basisuitrusting van een zorghuis horen. Daarom een positief advies met als voorwaarde dat er 
geen andere financieringsbronnen zijn. 
 
Sta-op-stoel voor hospice – Met deze stoelen kunnen cliënten toch even uit bed en comfortabel zitten 
of liggen. Bijvoorbeeld om bezoek te ontvangen. In een sta-op-stoel ziet een cliënt er vaak ook minder 
ziek uit. 
Oordeel: De sta-op-stoel draagt direct bij aan de ondersteuning van mensen in de laatste fase van hun 
leven. Zinvol, duidelijk en hard nodig. 


