
Beste mensen, Hierbij een update voor u en geïnteresseerden uit uw netwerk.

Gesprekken Palazzoli, Steunpunt Terneuzen en ZorgSaam
Na de zomervakantie hebben er gesprekken plaats gevonden met deze partijen. Zij gaven aan het 
belang van het project in te zien en willen graag actief hun bijdrage leveren. Fijn! Binnenkort volgen 
nog gesprekken met SCALDA en ZRTI. Daarnaast zal Hans een presentatie geven over dit project aan 
de Zeeuwse Rotary. 

Studenten HBO V 
Vijf Zeeuwse HBO verpleegkunde studenten van de HZ  (Martin van Huizen, Britt Stockman, Nancy 
Chalaz, Cassandra Teirlinck en Remco van Tiggele) die in hun vierde jaar het vak ‘projectmanagement’ 
volgen gaan meewerken aan de realisatie van de sociale kaart. Zij gaan hiervoor een plan van aanpak 
opstellen, literatuuronderzoek doen en meedraaien in de teams die betrokken zijn bij de casuïstiek. Zij 
gaan zelf geen interviews houden. De studenten worden begeleid door HZ docent Marjan de Rijke. 

Casuïstiek
Inmiddels zijn er drie casussen ingebracht. Er kunnen er nog altijd meer aangemeld worden bij 
Paulette.

Deelname interviews 
Mensen die willen meewerken aan de interviews kunnen zich opgeven bij Paulette. Voorwaarde is wel 
dat zij 22 oktober aanwezig zijn  bij de startbijeenkomst. 

Startbijeenkomst interviews 22 oktober
Op donderdag 22 oktober om 17.00 u houden we op de HZ een startbijeenkomst voor de interviews. 
De volgende onderwerpen worden dan besproken: casussen, groepsindeling, ieders rol en bijdrage, 
gesprekstechniek, vastleggen en verwerken van de gegevens en planning. 

Tussenevaluatie interviews 26 november
Op donderdag 26 november om 17.00 u bij de HZ evalueren we de tussentijdse ervaringen en 
opbrengsten van de interviews.

Wetenschappelijke redactie 
Begin december willen we de wetenschappelijke redactie houden. De redactie bespreekt en 
beoordeelt de informatie die uit de casuïstiek komt.  De redactieleden zullen uit de medische hoek 
komen en Peter van Kooten zal deze redactie voorzitten.

Film
Er zijn plannen om een korte film te maken over het project. Binnenkort meer hierover. 

Met vriendelijke groet,
Petra, Hans en Paulette

Update 17 september 2015
‘Over Leven met Kanker’

Voor meer informatie:
Contactpersoon Over leven met Kanker:
Paulette de Kraker, pdekraker@dezb.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



De Zeeuwse Huiskamer ondersteunt Zeeuwse organisaties en Zeeuwen om gezamenlijk antwoorden te formuleren 
op urgente vragen over wonen, zorg en welzijn.

De Zeeuwse Huiskamer is een project en een fysieke plaats waar innovaties, experimenten en verschillende 
belangengroepen samenkomen. Onderzoek en experiment vindt plaats op verschillende locaties (huiskamers). 
In deze Zeeuwse Huiskamers brengen bewoners en ervaringsdeskundigen (toekomstige) behoeften in beeld 
en ontwikkelen bedrijven, overheden, welzijns-, zorg, en kennisinstellingen innovatieve oplossingen en 
samenwerkingsverbanden.

De Zeeuwse Huiskamer is een initiatief van:
NV Economische Impuls Zeeland, IZZ en DELTA NV.

Partners de Zeeuwse Huiskamer
Allerzorg, Amels, Clavis, Curamus, Dorpsraad ‘s-Heer Hendrikskinderen, Gemeente Goes, Gemeente Reimerswaal, 
Gemeente Sluis, HZ University of Applied Sciences, R&B Wonen, Résidence Oud-Bommenede, RWS partner in 
wonen, SPAZ, SVRZ, Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland Centraal, Zeeuwse Bibliotheek/SCOOP, Zorggroep 
ter Weel, ZorgSaam, Kent County Council, ZLM Verzekeringen

Mede mogelijk gemaakt door: Provicie Zeeland.
www.dezeeuwsehuiskamer.nl. 


