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Plaats

Projecttitel

J.M. Werkman

Alkmaar

Embracedoek voor NWZ patienten

Stichting t Praethuys

Alkmaar

Pilot samenwerking NWZ en t Praethuys

Almelo

Aanschaf tuintafel

Alphen aan den Rijn

Een maaltijd voor naasten

Stichting Buddyhuis

Amsterdam

Ontmoetingsruimte Buddyhuis

Sarina Pasma-Zwiers

Blauwestad

Heart Pillows een bijzonder hart

J. Welling

Borger

Preventie schoolplein OBS De Zweng Exloo

Stichting OPO Borger-Odoorn
D.J.M van Lohuizen e.o

Borger
Dalfsen

Schaduwdoek
Schaduwdoeken Zwembad Gerner

E.T. Mars, Bij5 coaching

Dalfsen

Eerste Hulp Bij Kanker binnen je gezin

Dalfsen

Schaduwdoeken schoolplein Sjaloom

Delft

Cursus Handmassage

Den Helder

Elektrisch verstelbaar massagebed

Stichting vrienden van
Buurtzorghuis
De hospicegroep AlphenNieuwkoop

Stichting Floreant Ouderraad
Sjaloom
Stichting Inloophuis Delft en
Omstreken

Vrienden van het Inloophuis

Toegekend
Projectbeschrijving
bedrag
We willen aan elke patiënte die wordt gediagnosticeerd met borstkanker in het NWZ
Alkmaar/Den Helder een embracedoek aan kunnen bieden zodat ze niet met ontbloot
bovenlijf hoeven wachten in de wachtkamer.
€ 15.000,00
We bieden psychosociale ondersteuning aan kankerpatiënten en/of hun naasten op de
oncologie afdelingen van het ziekenhuis.
€ 10.213,00
Buurtzorghuis Hospice Haaksbergen (monumentale boerderij) ligt in het buitengebied,
aan de rand van een natuurrijke omgeving. In ons hospice is het buiten zijn, leven,
voelen, ruiken, proeven, samenkomen, praten, maaltijd delen buiten erg belangrijk
voor onze gasten hen hun naasten.
€
249,00
Kosteloos aanbieden van een eenvoudige maaltijd aan families van onze gasten waarbij
gewaakt wordt of waarbij iemand net is overleden.
€
5.200,00
Wij willen een ontmoetingsruimte voor het Buddyhuis, waar mensen af kunnen spreken
met hun buddy en ook andere patiënten kunnen ontmoeten.
€ 20.000,00
De Heart Pillow is ontworpen om onder de arm te dragen. De pijn en spanning van de
operatiewond bij een borstoperatie kan hierdoor verlichten, het helpt tegen zwelling en
oedeem maar geeft ook emotionele steun.
€
500,00
Wij willen graag meer bomen op ons schoolplein en schaduwdoeken om onze kinderen
te beschermen tegen de zon.
€
1.800,00
Een schaduwplek boven de zandbak voor de kinderen, zodat zij niet in de felle zon
hoeven te spelen.
€
1.235,00
Schaduwdoeken die bezoekers van het zwembad beschermen tegen de zon.
€
2.000,00
De workshop Eerste Hulp Bij Kanker binnen je gezin, ondersteunt eenmalig na de
diagnose kanker. Wanneer een gezinslid kanker krijgt heeft dit invloed op het gehele
gezinssysteem. Het raakt iedereen.
€
5.400,00
Wij willen graag meer schaduwplekken bij de zandbakken op ons schoolplein. Dit willen
wij bereiken met grote schaduwdoeken. Zo mogelijk stormbestendig en waterdicht.
Cursus Handmassage voor patiënten met kanker in het Reinier de Graaf Gasthuis in
Delft.
Een bed waarop onze gasten makkelijker op en af kunnen komen en de masseur op
goede hoogte kan werken, vergroot het comfort en het resultaat bij de gasten. Het
vergroot ook de veiligheid.
Stichting Boezemkussen heeft als missie om zoveel mogelijk Boezemkussens gratis ter
beschikking te stellen aan vrouwen (en mannen!) die daar baat bij hebben. Dit doen we
via de mamacare afdeling van ziekenhuizen, o.a. het ziekenhuis in Den Helder.
Het doel van ons project, de strandrolstoel, is om de gasten van Hospice Egmond op
een duurzame manier in deze laatste fase van hun leven te laten genieten van zon,
strand en zee.
We willen graag in Emmen schaduwdoeken voor de basisscholen.
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Stichting Boezemkussen

Edam

Gratis Boezemkussens

Stichtel Zeedistel, Hospice
Egmond
KWF Emmen

Egmond aan Zee
Emmen

Hospice Egmond
Schaduwdoeken voor de basisscholen

Treant, crediteuren administratie

Emmen

Stichting Hospice De Samaritaan
stichting Zuyderland medisch
centrum
ovv de Albatros tnv stichting
Keender

Gameren

Leesmap op de dagbehandeling Oncologie
Koppelbedden voor het Hospice De
Bommelerwaard

Geleen

Tuinset voor het hospice

Goor

Zonnedoeken en verbinding

S de Vries
Hospice 't Huis aan de Vecht

Hardenberg
Hardenberg

Inzet Virtual reality brillen
Stilteruimte Hospice 't Huis aan de Vecht

Stichting Kite4Life

Heemstede

Leer kitesurfen met je naaste!

De VR-bril inzetten als therapie bij pijn/misselijkheid en als afleiding van zorgen die de
kankerpatiënten doormaken tijdens chemotherapie en/of pijnlijke behandelingen.
€ 11.798,00
In ons hospice verblijven veelal gasten met 'uitbehandelde' kanker. Wij willen een comfortable
€
5.000,00
stilteruimte creëren zodat de gasten en hun familie kunnen terugkijken op
De Kite4Life Foundation is een stichting. Het heeft als doel de ondersteunende werking
van kitesurfen tijdens het herstelproces na kanker te laten ervaren. Kitesurfen is een
middel om je fysieke en je mentale herstel te bevorderen.
€
9.750,00

St. Heart Pillow-Een liefdevolle
houvast

Heerenveen

Heart Pillow - Een liefdevolle Houvast

De Heart Pillow is een hartvormig kussentje dat onder de oksel gedragen kan worden
en door de prettige druk zwelling en pijn tegengaat na een operatie in het borst gebied.

Stichting De Skulp

Heerenveen

De Skulp, centrum voor leven met kanker

Heerlen

Muziekkussen voor de oncologische patient

Hengelo

WensAmbulance Oost Nederland

Stichting Viore

Hilversum

Project Vergroten bekendheid Viore 2020

Stichting Welzijn Lochem
Stg. vrienden van stichting
hospice Noord- en Midden
Drenthe
Stichting Maastricht Radiation
Oncology (Maastro)

Lochem

Schaduw op schoolpleinen

Loon

Sta-opstoelen voor een nieuw te bouwen hospice

Maastricht

ENGAGE: vr-brillEN teGen AnGst en onzEkerheid

W. Bos e/o A.H.P. Swinkels

Mierlo

Yoga4cancer

Stichting Zuyderland Medisch
Centrum
Stichting WensAmbulance OostNederland

Stichting Vaarwens

Monnickendam

Stichting Vaarwens

Stichting Adamas Inloophuis
Stichting Vrienden van het
Hospice

Nieuw-Vennep

Nieuwe wellness kamer Adamas Inloophuis

Odoorn

Hospice Zuidoost-Drenthe

ECGM Broeders

Oirschot

Samen lopen, samen bewegen

M.M. Boon

Oud-Alblas

(Ge)ZON(d) Papendrecht

M.A.H. Janssen-Middelkoop

Papendrecht

Home Town Clown

Stichting Droomdag

Roelofarendsveen

Droomdagen voor gezinnen uit Alphen a/d. Rijn

Stg. Vrienden van Laurentius

Roermond

Hoofdhuidkoeler bij chemotherapie

Stg. Vrienden van Laurentius

Roermond

Rugzakjes voor kinderen van ouders met kanker
Ondersteuning van mensen met kanker en hun
naasten in de huisartspraktijk
Positieve gezondheid

De patiënten op de dagbehandeling Oncologie (dus de chemo-kamer) missen en
tijdschrift om in te bladeren/lezen terwijl ze chemotherapie of immunotherapie krijgen.
Een koppelbed is de ideale oplossing voor mensen die samen willen zijn in een
zorgomgeving.
Met een nieuwe tuinset kunnen we een gezellige ruimte te creëren voor de cliënten en
hun naasten.
Bewust buiten spelen in de zon en zo nodig schaduw zoeken of schaduwplekken maken
met zonnedoeken.

Activiteiten en workshops voor binnen en buiten om te ontspannen en te bewegen.
Door middel een muziekkussen willen we muziek inzetten als therapeutische interventie
bij oncologische patiënten die opgenomen zijn in Zuyderland Medisch Centrum en/of
patiënten die het Oncologisch Dagcentrum bezoeken.
Wij hebben tot doel wensen van langdurig zieken en (pre-) terminale patiënten
mogelijk te maken door daarvoor liggend vervoer aan te bieden.
Door meer bekendheid te geven aan het aanbod van Viore, kunnen meer mensen
psychosociale ondersteuning krijgen.
Met een lesbrief, voorlichting, en een schaduwdoek maken we het onderwerp
zonbescherming bespreekbaar
Sta-opstoelen maken het mogelijk dat onze gasten waar gewenst uit bed kunnen en
even comfortabel kunnen zitten of in een andere houding liggen.
Op afstand, voorafgaand aan de behandelingen, angst en onzekerheid wegnemen zodat
de patiënt met minder stress zich kan voorbereiden op de behandeling.
Beoogd wordt om zes maanden/26 weken lang tweemaal per week (d.i. een keer in
Geldrop en een keer in Mierlo) gratis yoga4cancer-lessen (4) aan te bieden aan
patiënten en ex-patiënten, namelijk om hen zo op een verantwoorde, toegankelijke en
op hun specifieke mogelijkheden en wensen toegespitste wijze te ondersteunen in hun
herstelproces en om hen daarnaast in contact te brengen met lotgenoten uit hun
gemeente.
Een dag, een schip, voor een ernstig zieke en zijn/haar naasten. Sinds 2007 maken we
individuele gratis dagtochten met mensen die in hun laatste levensfase verkeren.
We willen graag een ruimte creëren waar we alle activiteiten kunnen aanbieden op het
gebied van o.a. huidverzorging, haarwerkbehandeling, massages, visagie, maar ook
inloopspreekuren en kleine workshops.

Westzaan

Waakmand

Stichting Vrienden van het ZMC

Zaandam

Huiskamer op de klinische afdeling oncologie van
het Zaans Medisch Centrum

Liemerije
Stichting Nazorgcentrum
IntermeZZo

Zevenaar

Warme Zorg

De wens is om een combi inbouwoven en een inductiekookplaat aan te schaffen
Het project is succesvol als de mensen de Tai Chi Tao als fijn en ondersteunend hebben
ervaren.
Middels het plaatsen van schaduwdoeken op (vrij toegankelijke) schoolpleinen en bij
kinderdagverblijven willen we alle kinderen en hun verzorgers in Papendrecht de
gelegenheid geven om op een veilige manier buiten te kunnen spelen op zonnige
dagen.
We komen op bezoek als clown Sun en Shine om (ex)patiënten, familie en
nabestaanden een vrolijk moment te bezorgen
Ons doel is om een Droomdag te organiseren voor minimaal 5 gezinnen uit Alphen aan
den Rijn e.o. om hen een dag te ontzorgen en samen met hen herinneringen te maken
voor het leven.
De hoofdhuidkoeler wordt ingezet om haaruitval te verminderen of te voorkomen bij
patiënten die chemotherapie toegediend krijgen.
De afdeling oncologie van het Laurentius Ziekenhuis wil graag oncologiepatiënten met
(jonge) kinderen een rugzakje aanbieden met daarin diverse materialen die kunnen
helpen bij het voorlichten van kinderen over de ziekte van hun vader of moeder, maar
ook materialen die troost of afleiding kunnen bieden. De inhoud van het rugzakje wordt
aangepast aan de leeftijd van het kind.
Vanuit de eerstelijnszorg willen we passendere ondersteuning bieden aan oncologische
patiënten en hun naasten, in hun eigen leefomgeving.
Training voor onze vrijwilligers om met gasten te werken aan een persoonlijk plan.
Met elektrische fietsen kunnen wehet revalidatieproces tijdens en na een chemokuur
ondersteunen.
Muziek in het Hospice
De waakmand is een mand of doos of tas gevuld met allerlei artikelen die kunnen
dienen ter ondersteuning van de naasten tijdens het waken. De inhoud van de mand
biedt de naasten die waken bij een stervende informatie, ontspanning en (h)erkenning
van emoties.
Op de klinische afdeling oncologie missen wij een huiskamer, waar familie zich even
kan terugtrekken na een slecht nieuws gesprek of om het waken wat te
veraangenamen.
Door de aanschaf van nieuwe matrassen voor de logeerbedden, een Air-verdamper,
Warmies, elektrische kruiken, massage doekjes, aroma inhalers en diverse etherische
oliën kunnen wij onze cliënten een nog warmere zorg bieden.

Zwolle

Ouder Kind begeleiding en traject bij kanker

Brede steun aan kinderen die opgroeien in een gezin waar kanker dichtbij is.

Stichting OOK
Rotterdam
Inloophuis Haaglanden
s-Gravenhage
Stichting Vrienden van Ziekenhuis
Rivierenland
Tiel
KTM Verdonschot
Wervershoof

Stichting Hospice Zaanstreek

Fietsenplan oncologische patiënt
Muziek in het Hospice
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