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Stichting ’t Praethuys, inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten   
levert aanvullende zorg. 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Inleiding 
Op 6 december 2002 is de Stichting ’t Praethuys opgericht met als doel: het opzetten van 
een inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten. 
 
Inmiddels weten veel gasten onze organisatie te vinden hoewel het noodzakelijk blijft om de 
drempel zo laag mogelijk te houden. Door gebruikmaking van sociale media (facebook), de 
nieuw opgezette website, regelmatige persberichten en nieuwsbrieven, die periodiek worden 
uitgegeven, proberen we onze naamsbekendheid verder te verhogen. 
 
Missie 
‘t Praethuys wordt door gasten en hulpverleners herkend en erkend als ontmoetingsplaats 
voor mensen met kanker en hun naasten. In aanvulling op de medische zorg levert ’t 
Praethuys een bijdrage aan de verbetering en het behoud van de kwaliteit van leven van 
mensen die te maken hebben met kanker. Van groot belang is het versterken van de eigen 
krachten van de gasten. 
 
Doelgroep 
’t Praethuys is een centrum voor mensen met kanker, naasten en nabestaanden in de regio 
Alkmaar. Onder naasten en nabestaanden worden uiteraard ook kinderen verstaan. Daar 
kent ’t Praethuys zowel volwassen- als jeugd- en jongerengroepen.  
In het ziekenhuis kunnen mensen terecht voor onderzoek, diagnose, behandeling en 
begeleiding. Die begeleiding stopt meestal als de behandeling is afgelopen. Daarnaast zijn 
patiënten en naasten tijdens de – vaak langdurige behandeling -  soms op zoek naar andere 
vormen van ondersteuning. Zoals praten met mensen die de problemen begrijpen omdat zij 
hetzelfde hebben meegemaakt. ’t Praethuys valt in de categorie ‘aanvullende’ zorg. 
Bezoekers komen voornamelijk uit het werkgebied van het Noord West Groep Ziekenhuis 
(voorheen Medisch Centrum Alkmaar). Sommige kinderen en jongeren komen ook van ver 
buiten deze regio. 
 
Doelstellingen 2018 en volgende. 
Het aantal mensen dat gebruik maakt van ‘t Praethuys op zijn minst te stabiliseren en de 
vrijwilligersparticipatie bestendigen. Dat betekent dat het aantal vrijwilligers stabiel moet 
blijven. Door onder andere intervisie van vrijwilligers (begeleid door externe professionals) 
wordt de deskundigheid bevorderd en ondersteuning van onze gasten versterkt.  
Eind 2016 is een begin gemaakt met hernieuwde kennismaking met de oncologische 
disciplines in het ziekenhuis in Alkmaar om bestaande banden aan te halen en om ons 



 

 
visitekaartje af te geven aan nieuwe specialisten. Deze ronde door het ziekenhuis wordt 
gecontinueerd. 
Het Praethuys is zich heel goed bewust van het belang van geldschieters. Ongeacht de 
hoogte van de bijdrage is het van belang dat ons huis contact houdt met mensen en 
instanties die ons eerder geld gaven. Dat zal ook in 2018 een punt van aandacht zijn.  
Stichting IPSO vraagt ons om eenduidig onze gastenstroom digitaal te registreren. Daartoe 
is software ter beschikking gesteld. Er bestonden veel startproblemen. Per 1 januari 2018 is 
het uiteindelijk operationeel, wellicht met terugwerkende kracht. 
Vrijwilligers maken gebruik van het programma “TOProoster”. Met deze gebruikervriendelijke 
digitale methode kunnen vrijwilligers zich van huis uit inroosteren. Dit betekent ook een 
ontlasting van de bureaumedewerkers. 
 
Organisatie: 
‘t Praethuys is een vrijwilligersorganisatie. Het merendeel van de medewerkers bestaat uit 
deskundige vrijwilligers/ervaringsdeskundigen, die allemaal intern zijn opgeleid om dit werk 
te doen. Zij dragen zorg voor de dagelijkse gang van zaken. 
Het team bestaat in 2018 uit: 

• ± 70 vrijwilligers (gastheren/vrouwen voor inloop, voor groepsactiviteiten, onderhoud, 
redactie nieuwsbrief, website, sociale media en huishoudelijke zaken) 

• 1 coördinator: 20 uur (betaald) 

• 3 bureaumedewerkers:  
o 1 betaalde bureaumedewerker communicatie (20 uur). 
o 2 vrijwillige bureaumedewerkers administratie en financiën 

• Het stichtingsbestuur, onbetaald 
Er is veel werk te doen voor de coördinator en de bureaumedewerkers. Het bestuur neemt 
zich daarom voor om opnieuw te kijken naar de verhouding tussen betaalde en vrijwillige 
krachten. 

 
Samenwerking. 
Vindt plaats met: 

• Gemeenten: samenwerking op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO). 

• Bedrijven in de regio.  

• Noordwest Ziekenhuis Groep Alkmaar, diverse academische ziekenhuizen, 
Humanitas, Hospice Alkmaar, het Familiehuis, het Liobaklooster/‘tHuis Lioba, 
fysiotherapiepraktijk Ann Taveirne (dependance Heerhugowaard), Nederlandse 
Kankerbestrijding/KWF, Inloophuizen en Psycho-oncologische centra, Samenwerking 
en Ondersteuning (IPSO) en Integrale Kanker Centra Nederland (IKNL) . 

• Zorgverleners 1e lijn.  

• Patiëntenverenigingen en aan kanker gelieerde groepen. 
 

Communicatie 
Een optimale communicatie is onontbeerlijk voor ’t Praethuys. De beschikbare folders, de 
nieuwsbrief, de facebook-pagina en de website die ingaan op alle zaken betreffende ’t 
Praethuys zijn van groot belang. Een goede PR is een must. 
Eind 2017 is de nieuwe website gelanceerd. Hier moet nog veel aandacht aan worden 
besteed ter verbetering en aanvulling. 
Het telefoonsysteem van het huis is verouderd. Dit zal vervangen worden temeer daar het 
huidige ISDN niet meer ondersteund gaat worden. 
 
Financiën 
‘t Praethuys is volledig afhankelijk van externe gelden (donaties, giften en subsidies). De 
komende jaren wil ‘t Praethuys de huidige, positieve beeldvorming  gebruiken om de stroom 
van donaties en sponsorprojecten te maximaliseren. Samen met het ziekenhuis (die ons 



 

 
toegezegd heeft ons in 2018 ook financieel te ondersteunen) zal een weg gezocht worden 
naar de zorgverzekeraar.  
 
Een paar voorbeelden van acties in 2018: 

• Benefietdiner 

• Benaderen van vaste sponsoren 

• De Re-share Box 

• Evenementenbureau Le Champion; Plus Wandel4daagse (gedurende drie jaar) 
 
 
Het bestuur streeft naar een reserve die iets groter is dan de jaarlijkse uitgaven, zodat ’t 
Praethuys –ook in minder goede tijden- kan doorgaan met hetgeen zij voor staat, zonder zich 
zorgen te hoeven maken over de toekomst.  
 
Intern zal nog gekeken worden naar de bijdrage van onze gasten van bepaalde activiteiten. 
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