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Als alles voorbij is, begint het vaak pas. Mensen die het bericht hebben 
gekregen dat ze kanker hebben gaan vaak een intensief traject in. 
Operaties, bestralingen, chemo’s. Pas als dat allemaal klaar is komt vaak 
het besef wat er allemaal gebeurd is. Waar de omgeving weer overgaat 
tot de orde van de dag rijst dan de vraag waar je terecht kunt met jouw 
verhaal en jouw vragen!?

Vanuit die vraag en behoefte is in 2014 het Toon Hermans Huis Tiel 
ontstaan. Een initiatief van Piet de Bruijn, oud orthopedisch chirurg in 
het ziekenhuis Rivierenland te Tiel. Zijn eigen ervaring met kanker en het 
moeizaam emotioneel herstel deden hem besluiten om na kennismaking 
met het Toon Hermans Huis Maastricht een dergelijk Huis in Tiel op te 
zetten.

Zo ontstond een ontmoetingsplek waar mensen uit de Betuwe en de 
gemeente West Maas en Waal terecht kunnen die geraakt zijn door 
kanker. Niet alleen voor mensen die zelf kanker hebben maar ook voor bijv. 
hun partners, kinderen, familie en nabestaanden. Vaak zijn mensen – als 
ze eenmaal de eerste drempel genomen hebben – aangenaam verrast 
door een warm welkom. Maar ook door de aandacht voor hun verhaal, een 
luisterend oor en de herkenning die ze vinden.



Mijn leven stond van het ene op het andere moment op zijn kop toen 

ik hoorde dat ik borstkanker had. Operatie, chemo’s en bestralingen 

volgden. Toen dat allemaal voorbij was zat ik thuis op de bank en 

dacht bij mezelf; ‘Zo, alles is achter de rug en nu door… maar dat ging 

dus niet! Mijn hoofd was leeg en ik werd nergens meer echt door 

‘geraakt’. Ik hoorde over een lezing bij het Toon Hermans Huis Tiel over 

‘de late gevolgen bij borstkanker’. Niets voor mij dacht ik nog. ‘Dat 

lotgenotengedoe, ik red het zelf wel’. Maar ik ging toch. Ik kwam er 

vaker langs met de hond. Ik volgde de route naar boven in het gebouw. 

Een donkere gang waar je doorheen moest en waar de lamp net iets te 

laat aanging. Die trap was zwaar, ik had nog steeds niet veel conditie. 

Maar eenmaal boven werd ik gegrepen door de sfeer. Het was er licht. 

Er stond een tafel met bloemen, een gastvrouw ving me hartelijk op. Ik 

kreeg een kopje koffie en voelde me meteen op m’n gemak. Het werd 

een ‘nieuwe start’. Even ging het niet meer om wat ik allemaal deed of 

kon maar om wie ik eigenlijk echt was’.

W A R M  W E L K O M

GAST



Iedere keer weer zien we hoe heftig kanker in kan grijpen in het leven van 
mensen. Dan is het gewoon fijn als er mensen zijn die begrijpen wat erbij 
komt kijken en hoe het voelt omdat we vaak uit eigen ervaring de impact 
van kanker kennen. Ook het contact en de uitwisseling tussen onze gasten 
onderling wordt als waardevol ervaren. De herkenning en het delen van 
ervaringen maakt dat mensen beter keuzes kunnen maken.

Vanuit het Toon Hermans Huis Tiel bieden we ook een breed scala aan 
informatieve, ontspannende en creatieve activiteiten die begeleid worden 
door professionele begeleiders en ruim veertig betrokken vrijwilligers 
die het hart van de organisatie vormen. Samen willen we met onze 
(niet medische) steun en begeleiding bijdragen aan het verbeteren van 
kwaliteit van leven mensen die geraakt zijn door kanker.



Ik was opgeleid als yogadocente toen ik begon als gastvrouw bij het 

THHT. Ik herken bij de gasten dezelfde gevoelens die ontstaan na de 

kanker omdat ikzelf ook kanker heb gehad. Je moet sterk zijn tijdens 

het hele ziekteproces en dan komt daarna de realisatie: ‘tering, wat 

was dat zwaar’. Door de yoga heb ik destijds veel op een goede manier 

kunnen doorstaan. Miscommunicatie waar je soms tegenaan loopt, 

opmerkingen van mensen en nog steeds helpt yoga me. Met al deze 

ervaringen is het fijn om nu anderen bij te staan die hetzelfde hebben 

meegemaakt. En ja, kwaliteit van leven, goed voor jezelf zorgen, gezond 

eten, yoga, meer bewegen zijn allemaal zaken die van belang zijn om 

goed te kunnen herstellen. Maar dat kost ook geld, terwijl mensen 

door de ziekte juist soms ook terugvallen in inkomsten. Dan ben ik blij 

dat ze toch terecht kunnen in het Toon Hermans Huis Tiel waar kosten 

laag gehouden worden waardoor deze activiteiten voor iedereen 

toegankelijk zijn’. 

S T E R K  Z I J N

PROFESSIONEEL BEGELEIDER



Zichtbaarheid

Om echt bij te kunnen dragen aan het verbeteren van die kwaliteit 
van leven is het belangrijk dat we goed bereikbaar en zichtbaar zijn 
voor de mensen die ons nodig hebben en een goede afstemming en 
samenwerking hebben met andere zorgorganisaties.



‘Als verpleegkundig specialist oncologie in het Ziekenhuis Rivierenland 

Tiel coördineer ik de zorg en geef ik begeleiding tijdens de periode van 

behandeling. Zodoende heb ik regelmatig contact met patiënten. Van 

hen hoor ik vaak positieve verhalen over het Toon Hermans Huis Tiel. 

Dat het een laagdrempelige en prettige plek is en dat het fijn is om ook 

buiten de ziekenhuis omgeving contact te hebben met lotgenoten. Ik 

maak patiënten dan ook regelmatig attent op het Toon Hermans Huis 

Tiel tijdens mijn spreekuur. Toch zou er nog meer bekendheid mogen 

komen voor het Huis en zouden de lijnen met het ziekenhuis nog 

korter kunnen. Zoeken naar intensievere samenwerking lijkt me een 

meerwaarde in onze zorg voor patiënten’.

K O R T E R E  L I J N E N

VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST ONCOLOGIE



We hebben in de loop van de jaren al veel goede contacten opgebouwd 
met o.a. (para-)medici en andere verwijzers in de omgeving. Velen van 
hen alsook anderen die geraakt zijn door kanker weten de weg naar ons 
huis al te vinden, via verwijzing, op eigen initiatief, via mond-op- mond 
reclame of berichtgeving in de lokale media. We zouden het echter nog 
beter vinden als we eerder in het ziekteproces betrokken worden. We 
merken immers vaak dat tijdens de behandelfase de emotionele en 
sociale kant van de ziekte niet de eerste prioriteit hebben terwijl wij daar 
juist zo’n goede rol kunnen spelen. Maar ook de fysieke bereikbaarheid en 
zichtbaarheid van het inloophuis kan nog verbeteren waardoor nog meer 
mensen ons kunnen vinden. We beschikken niet over een eigen pand en 
zijn afhankelijk van giften en sponsoring.



‘De ontoegankelijkheid van het huis is een van de weinige doorns in 

het oog. Terwijl als gastvrouw wil ik nou juist zo graag mensen een 

gastvrij en warm welkom bieden. Maar vaak moeten nieuwe gasten 

beneden in het gebouw goed zoeken om de weg naar boven te vinden. 

Als ze eenmaal boven zijn vinden ze de verschillende ruimtes prettig 

ingericht qua licht en sfeer en voelen ze zich algauw thuis. Maar helaas 

kan niet iedereen bovenkomen. Zo was er eens een gast met een extra 

grote rolstoel die niet in de lift paste en dus niet naar boven kon. Het is 

opgelost doordat een van onze begeleiders zelf naar beneden is gegaan 

met koffie, koekjes en een kaarsje. In de grote hal hebben ze toen 

koffiegedronken en gepraat’.

D O O R N  I N  H E T  O O G

GASTVROUW



Steunpunt

Wat ons voor ogen staat is een plek te zijn van waaruit we ons verder 
ontwikkelen als regionaal steunpunt. Een steunpunt waarin we zichtbaar 
zijn als schakel in de zorg en een goede samenwerking hebben met andere 
zorgprofessionals, met kennis van zaken en een groot hart voor mensen 
die geraakt zijn door kanker.



van een groot licht huis met een grote open voordeur. Er is een 

prachtige tuin rondom met bomen, bloemen, vogels en vlinders en een 

vijver. Mensen kunnen in die tuin helemaal tot zichzelf komen. Binnen 

is een grote hal met mooi meubilair. Naar boven toe zie je een vide 

waar mensen lopen, die ook naar beneden kunnen kijken in de warme 

hal. Er zijn veel gasten maar ook allerlei kamers waar professionals 

zijn die de gasten ondersteunen met wat er maar nodig is. bijv. een 

oedeemtherapeut, fysiotherapeut en een kapster. Iedereen weet waar 

het Toon Hermans huis Tiel is en waar het voor staat. Mensen voelen 

zich er gehoord en gezien. Je voelt je nergens zo thuis als hier.

I K  D R O O M …

GAST





Dit verhaal is tot stand gekomen door gasten, vrijwilligers en dagelijks 
bestuur van Toon Hermans Huis Tiel i.s.m. Storywise Pauline Seebregts



Gebouw ‘De Bron’

Lingedijk 58

4002 XL  TIEL

2e etage (bereikbaar via trap en lift)

Telefoon: 0344 60 64 59

E-mail: info@thht.nl

www.thht.nl


