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Doel
’t Praethuys, inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten in de regio Alkmaar heeft als doel:
ondersteuning en stimulering van mensen met kanker, naasten en nabestaanden, zodat zij
uiteindelijk weer op eigen kracht verder kunnen.
Onder naasten worden niet alleen de partners van mensen met kanker verstaan, maar ook vrienden,
opa’s en oma’s. Aparte bijeenkomsten worden gehouden voor de jeugd. Zo is er de groep ‘Pardoes’
voor kinderen van 6 tot 12 jaar, waarvan een ouder in behandeling is of is overleden. ‘Talk2Gether’ is
de groep pubers voor van 12 tot 18 jaar en ‘Club 1835’ bestaat uit jong volwassenen die zelf kanker
hebben (gehad) of een ouder hebben met kanker.
Naast deze specifieke groepen organiseert ’t Praethuys ook nabestaandenavonden en bijeenkomsten
voor gynaecologische kanker. Ook ontspanning voor de gasten die het zo moeilijk hebben wordt niet
vergeten. Zo is er ieder jaar een ‘verwendag’ voor gasten en vrijwilligers, zijn er schoonheidsbehandelingen mogelijk en kunnen gasten en hun naasten gebruik maken van massages die ook
weer door deskundige vrijwilligers worden gegeven. ’t Praethuys heeft ook een eigen zangkoor, die
met name tijdens de jaarlijkse Walk optreedt. Regelmatig worden er ook informatieve en/of andere
bijeenkomsten gehouden, zo zijn er de themabijeenkomsten, is er Mindfulness , Reiki en
speksteenbewerken.

Bestuur
In 2016 is een aantal bestuursleden afgetreden: de zittingstermijnen van Antoon Klaver en Anke
Verstraten waren verstreken. Tanja Schipper, verpleegkundige op de polikliniek oncologie van de
Noordwest Ziekenhuisgroep, kwam het bestuur versterken.
In het najaar gaf Jos Hoes, de penningmeester, aan zijn werkzaamheden te willen beëindigen aan het
einde van het kalenderjaar. Jaap Hoogland, voorheen accountant in Alkmaar, nam zijn functie over.
Per 31 december 2016 bestaat het bestuur uit de volgende personen:
- Kees van Straaten, voorzitter
- Cees Bes, secretaris

- Jaap Hoogland, penningmeester
- Els de Boer, lid
- Peter Visser, lid
- Tanja Schipper, lid
In februari is Jan Glaubitz, onze vorige voorzitter overleden, nadat zijn kanker was teruggekomen.
Op bezielende en bindende wijze heeft hij eerder leiding aan ons huis gegeven. Daar zijn we hem nog
steeds erkentelijk voor.

Gasten
In 2016 bezochten ruim 3300 gasten ’t Praethuys, een lichte stijging ten opzichte van het jaar
daarvoor. De inloopfunctie is natuurlijk de basis van het bestaan van het huis. Daarnaast ervaren veel
gasten veel steun bij de diverse activiteiten die al jaar en dag bestaan.

Vrijwilligers
Het dagelijkse werk wordt gedaan door ruim 70 enthousiaste en deskundige vrijwilligers. De kwaliteit
van ons huis wordt door hun inzet bepaald. Als extra vorm van scholing zijn intervisiebijeenkomsten
aangeboden, waar veel vrijwilligers tot genoegen gebruik van maakten. De intervisiebegeleiders
vertelden later hoezeer zij onder de indruk waren van de ernst van de casuïstiek die onze vrijwilligers
dagelijks meemaken.

Ondersteunende medewerkers
Begin mei melde Saskia van Poppel, onze bureaumedewerkster, zich ziek door privé
omstandigheden. Haar afwezigheid is opgevuld door Wim Rozing, een vrijwilliger die al werkte in ons
huis. Hij was niet alleen bereid de uren van Saskia op te vullen maar hij kreeg daarnaast een
arbeidscontract met onder ander als aandachtspunt: digitalisering.
Dineke Geervliet, een vrijwilligster die als bureaumedewerkster werkt, is minder gaan werken gezien
haar leeftijd.

Digitalisering
De oeroude, zeer traag werkende computers zijn vervangen tot groot genoegen van alle
bureaumedewerkers.
De website is geheel vernieuwd, opnieuw gevuld en zal naar verwachting in januari 2017 “on line”
gaan.

TOProoster is geïnstalleerd waardoor vrijwilligers van huis uit zich in kunnen roosteren: een
aanzienlijke efficiëntie slag voor het kantoor.
Er zijn voorbereidingen getroffen zodat begin van 2017 het IPSO-registratie systeem kan gaan
functioneren. Op die manier kan aan het eind van het kalenderjaar de nodige data, geanonimiseerd,
op uniforme wijze, naar de landelijke IPSO koepel worden verzonden. IPSO kan dan op zijn beurt
weer lobbyen bij verzekeraars en overheid in de hoop dat inloophuizen in de toekomst beter
financieel worden gesteund.

Heerhugowaard
In mei is een dependance van ’t Praethuys in Heerhugowaard geopend: 1x/mnd één dagdeel. Twintig
procent van onze gasten komt uit Heerhugowaard. Het huis huurt een werkruimte in de
fysiotherapiepraktijk van Ann Taveirne: zij heeft zich gespecialiseerd in oncologische zorg: een winwin situatie. De bedoeling van deze dependance is dat potentiële gasten een eerste opvang krijgen
en laagdrempelig kennis kunnen maken met de mogelijkheden van ons huis in Alkmaar. De aanloop
is groot zodat in 2017 een tweede dagdeel per maand mogelijk wordt gemaakt.

Financiën
Elk jaar is het weer een uitdaging om voldoende inkomsten te genereren. Dat is in 2015 gelukkig
goed gelukt. Het druk bezochte benefietdiner was een groot succes. Een aantal fondsen, waarvan
een enkele anoniem wilde blijven, wisten ons huis te begunstigen.
Er is extra zorg besteed aan het danken van “kleine donateurs”.

Ziekenhuis
Als altijd zijn de lijntjes met het plaatselijke ziekenhuis (Noordwest Ziekenhuis Groep, voorheen
Medisch Centrum Alkmaar) kort. Om nieuwe gezichten binnen de oncologie te leren kennen hebben
de voorzitter en de coördinator een begin gemaakt aan een ronde langs de belangrijkste
tumorwerkgroepen in het ziekenhuis.
Ongeveer één maal per maand wordt in nauwe samenwerking met het ziekenhuis een
themabijeenkomst gehouden waarbij regelmatig medisch specialisten als spreker aanwezig zijn. Deze
middagen worden zeer gewaardeerd en goed bezocht.
Het ziekenhuis heeft ons dit jaar financieel gesteund met de mededeling dat ook weer in 2017 te
doen: een uiting van de visie dat oncologische zorg gezamenlijk wordt gedragen.

Toekomst
Het bestuur ziet goed dat de werkdruk in ons huis toeneemt. Dat betekent niet alleen meer inzet
voor de vrijwilligers maar ook meer lasten op de schouders van alle kantoormedewerkers. Dat zijn
deels vrijwilligers, deels betaalde krachten. Om de bestaande hoge kwaliteit en noodzakelijke
continuïteit te borgen zal een hernieuwde afweging gemaakt moeten worden of de verhouding
tussen vrijwilligers en betaalde krachten herzien moet worden.

