
Nieuw deelproject de Zeeuwse Huiskamer:
ervaringsverhalen over kanker toegankelijk maken 

De Zeeuwse Huiskamer gaat ervoor zorgen dat verhalen van mensen die kanker 
hebben gehad, bekend worden bij mensen die kanker hebben en dat deze 
verhalen bekend worden bij zorgprofessionals. Ze komen in een laagdrempelige 
kennisdatabank.

In vijf studiecases worden vragen als ‘wat overkomt je als de diagnose kanker wordt gesteld’, het 
genezingsproces en de periode na genezing onder de loep genomen. De kennisbank wordt een 
bron van kennis en ervaringen die een aanvulling kan zijn op het bestaande aanbod aan feitelijke 
informatie.

Zeeuwse zorgprofessionals willen de ervaringen van mensen die zelf kanker hebben gehad, 
gebruiken voor ‘copingstrategieën’ van mensen met kanker.

3 juli bijeenkomst
3 juli is er een bijeenkomst van de Zeeuwse Huiskamer. Dan komt dit nieuwe thema ook ter 
sprake. Aanmelden voor deze inspiratiebijeenkomst (duur 13.30 – 17.30 uur / locatie: Dorpshuis 
Rilland) kan via info@impulszeeland.nl.

Het initiatief Over Leven met Kanker
De groep ‘Over Leven met Kanker’ wil bijdragen in de ontwikkeling van de eigen kracht van 
mensen die kanker krijgen door naar de kwaliteit van de informatievoorziening te kijken. Goede 
informatie op het goede moment, op de goede manier gebracht en met de goede inhoud helpt 
mensen om met kanker om te gaan, zowel psychisch, lichamelijk als sociaal. 

De groep focust daarbij op vier onderwerpen:
1. de patiënt meer centraal stellen in het zorgpad door de ervaringen van patiënten een plek te 

geven;
2. mensen die zelf kanker hebben gehad (ervaringsdeskundigen) een rol geven in het andere 

mensen leren omgaan met kanker (copingstrategieën bij mensen);
3. ontsluiten en up to date houden van een sociale kaart met wat er is in Zeeland op het gebied 

van kanker te vinden is, zowel voor mensen die kanker hebben, hun naasten en professionals;
4. informatie over handelingsperspectieven voor patiënten via website ontsluiten. 

Het ontsluiten van kennis
De kennisdatabank is eenvoudig te vinden via bestaande kanalen. Een patiënt krijgt als het 
ware een rondleiding op maat al naar gelang zijn of haar specifieke situatie en omgeving. 
Ook komt er een sociale kaart op het gebied van kanker voor alle Zeeuwse regio’s, worden 

>>



handelingsperspectieven in kaart gebracht en vormen de Zeeuwse organisaties die betrokken 
zijn bij de zorg rondom kanker een kennisnetwerk.

Tijdpad
Juli 201  Start van het project tijdens de Open Dag van de Zeeuwse Huiskamer
Sept. - dec. 2015  Interviews met mensen met kanker en hun netwerk
Okt. 2015 - febr. 2016  Maatschappelijke validatie van de interviews door redactie*
Juli - dec. 2015  Vullen semantische database**
Juli - dec. 2015  Koppeling thesauris en bibliotheekcatalogus
Nov. - dec. 2015  Ontwikkeling userinterfaces
Okt. - april 2016  Maatschappelijke interactie
 
* Wetenschappelijke, medische redactie van de casuïstiek uit de interviews. Er wordt getoetst of de input uit de 
interviews medisch gezien klopt.
**  De informatie uit de interviews worden opgenomen in de kennisbank.

Over Leven met Kanker is een gezamenlijk project van 
SCOOP/ZB, ADRZ, Economische Impuls Zeeland, Hogeschool Zeeland, Palazzolihuizen, Steunpunt 
Kanker Terneuzen, Scalda,  Stichting Zeeuwse Kindervilla, de Zeeuwse Huiskamer, ZorgSaam. 

Voor meer informatie:

Contactpersoon Over leven met Kanker:
Paulette de Kraker, pdkraker@scoopzld.nl 

Projectleider Over leven met Kanker:
Hans de Bruin, hans.de.bruin@hz.nl

Projectleider de Zeeuwse Huiskamer algemeen: 
Petra de Braal, petradebraal@impulszeeland.nl

www.dezeeuwsehuiskamer.nl
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