
145 deelnemers
in de oncologie waarvan 71% de 

vragenlijst volledig heeft afgerond

IPSO inloophuizen de missing link tussen de formele en informele 

zorg voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden

Dit online onderzoek heeft plaatsgevonden 

van 1 september t/m 31 oktober 2021

is bekend 

met IPSO

is onbekend 

met IPSO

65%

35%

Verpleegkundigen 42%     

Specialisten 22%

17% Verpleegkundig specialisten

19% Andere zorgverleners in kankerzorg

Onderzoek onder zorgverleners 

in de kankerzorg over inzet van 

psychosociale zorg en IPSO 

inloophuizen

De psychosociale zorg

Wat is er nodig om de psychosociale zorg vanuit 

een IPSO inloophuis vaker bespreekbaar te maken?

IPSO inloophuis heeft ook een positief effect op het zorggebruik

Waarom zijn IPSO inloophuizen 

zo belangrijk?

99% ziet psychosociale

zorg als een belangrijk 

onderdeel in het zorgpad 

voor mensen met kanker 

(en hun naasten)

73% ziet psychosociale zorg

als standaard onderdeel 

in het zorgpad in het 

eigen ziekenhuis, 27% 

nog niet

10% van de zorgverleners

maakt de ondersteuning 

van een IPSO inloophuis 

altijd bespreekbaar, 

overige 90% niet

Redenen waarom de 

ondersteuning vanuit 

een inloophuis niet 

altijd wordt besproken:

geeft aan dat het bezoeken van 

een IPSO inloophuis leidt tot

Positieve impact op:

Onbekendheid

Beperkte tijd 

beschikbaar

Geen behoefte 

van patiënt

Beter omgaan 

met angstenMinder eenzaamheid

Betere psychische gezondheid Zingeving aan het leven

Omgaan met ziekte en gevolgen beter belicht

41%

minder zorg van

huisartsen en geestelijke 

gezondheidszorg

wil IPSO vaker 

bespreekbaar 

maken met hun 

patiënten en 

collega’s

86%
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Patiënt Naaste Nabestaande

Meer duidelijkheid wie er in het 

ziekenhuis psychosociale ondersteuning 

bespreekt met mensen met kanker, hun 

naasten en nabestaanden 

Hiermee kunnen inloophuizen relaties 

opbouwen met zorgverleners in het 

ziekenhuis en de zorg in de regio versterken

mensen met kanker, hun naasten en 

nabestaanden & zorgverleners 

INFORMATIE over de ondersteuning 

die een inloophuis kan bieden aan: 


