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Beste lezer,
Via deze nieuwsbrief houden wij je elk kwartaal op de hoogte van de (nieuwe)ontwikkelingen binnen het Toon
Hermans Huis (THH) Venlo

Interne zaken
Ook het afgelopen kwartaal is onder leiding van onze directeur Mat Vestjens hard gewerkt aan de uitvoering van
het Visiedocument 2023. Ons nieuwe bestuurslid, oncologe Yes van de Wouw, heeft aangegeven dat er 800-1000
nieuwe kankerpatiënten per jaar in onze regio bijkomen. Het is belangrijk dat we de juiste wegen vinden om deze
mensen te bereiken. Er wordt vanuit de 1e en 2de lijn in de gezondheidszorg maar zelden verwezen; dat is niets
bijzonders, dat is in bijna het hele land zo, maar het zou eigenlijk wel anders moeten. Er zijn nu nog veel te veel
kankerpatiënten die niet eens weten van het bestaan van het THH en wat onze instelling voor ze kan betekenen.
Het zou goed zijn als de patiënt en zijn/haar naasten bij de afronding van de diagnose- en behandelfase door de
oncologieverpleegkundige gewezen worden op de mogelijkheden van ondersteuning door het THH. Daarbij kan
dan tevens een informatiefolder overhandigd worden, zodat de patiënt die thuis nog eens rustig kan doorlezen.
Het afgelopen half jaar hebben zich 5 nieuwe aspirant-vrijwilligers aangemeld. Na een kennismakingsgesprek volgt
doorgaans een introductiefase van 6 weken, waarin de nieuwe mensen ingewerkt worden door ervaren
gastheren/dames. Vervolgens wordt nog een regionale training van 3 dagen gevolgd, verzorgd door de
koepelorganisatie (IPSO). Deze trainingsdagen vinden op verschillende locaties in Limburg plaats. Daarna kunnen
de nieuwelingen als volwaardig gastheer/gastvrouw aan de slag.
Regionalisatie Toon Hermans Huis
Sinds begin mei 2019 zijn er op de 2e en 4de woensdagmiddag van de maand vrijwilligers van het Toon Hermans
Huis Venlo en Roermond gezamenlijk aanwezig op locatie medisch centrum Pro Vita – Broeklaan 4 – Reuver, ten
behoeve van mensen met kanker en hun naasten. De huisartsen daar en de gemeente Beesel steunen dit initiatief
van harte.
Op 25 en 26 mei vond in Meerlo (Gemeente Horst aan de Maas) de Samenloop-voor-Hoop plaats. Dit is een
landelijk wandelevenement waarbij verschillende teams gedurende 24 uur over een bepaald parcours lopen om zo
via sponsoring geld op te halen ten behoeve van KWF Kankerbestrijding.
Ook het THH Venlo was aanwezig en onze directeur Mat Vestjens maakte ter plaatse aan de buitenwereld bekend
dat het THH Venlo verder gaat als THH Noord-Limburg en dat ook gezocht zal worden naar een locatie in Horst,
waar vrijwilligers enkele dagdelen per maand aanwezig zullen zijn
om het gesprek aan te gaan met mensen met kanker en hun naasten,
die in deze gemeente wonen. Zo gauw deze locatie bekend is,
wordt er meer ruchtbaarheid aan gegeven.
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PR
Door twee van onze vrijwilligers is een nieuwe huisstijl ontwikkeld voor de nieuwsbrieven (intern en extern) en ook
voor mededelingen, evenementen e.d. Ook deze nieuwsbrief treft u in het nieuwe format aan.
Op onze FB-pagina worden nu regelmatig berichten met foto’s geplaatst van allerlei activiteiten van het THH zelf en
van evenementen waar wij bij betrokken zijn. Er zijn inmiddels 713 volgers van onze pagina:
https://www.facebook.com/toonhermanshuisvenlo/
Op 23 mei werd een tweede bijeenkomst gehouden
van een aantal vrijwilligers en onze directeur met de heer Henning Janssen
van Fontys International Business School te Venlo om samen
onze identiteit en kernwaarden vast te stellen,
die uiteindelijk verwoord zullen worden in een slagzin
als basis voor een communicatieconcept.
Hiermee willen we dan gaan werken aan de verbetering
van onze naamsbekendheid.

Kwaliteitsbeleid
Op 3 juni heeft psycholoog Hein Heijen van de Academie voor Gedragskennis een tweede lezing gehouden over
emoties, motivatie en gedrag in het kader van de bijscholing voor de vrijwilligers.
Op 4 juli is er een Intervisiedag voor onze vrijwilligers en gastdocenten onder leiding van een deskundige van onze
koepelorganisatie IPSO.
Recent hebben we onze gasten gevraagd om een vragenlijst in te vullen om zicht te krijgen op hun wensen en hun
mening over de geboden zorg van het THH Venlo. De resultaten laten een grote mate van tevredenheid zien ten
aanzien van de geboden diensten en de ondersteuning door het THH. Klik hier voor de resultaten van de enquête .
De resultaten van onze enquête komen overeen met een landelijk Effectonderzoek naar de maatschappelijke waarde
van IPSO inloophuizen dat eind 2018 werd gepubliceerd door KWF Kankerbestrijding. (zie vorige nieuwsbrief)

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, schrijf je dan uit: Afmelden van deze nieuwsbrief o.v.v. je naam en
emailadres of stuur een mail naar info@toonhermanshuisvenlo.nl
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