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Mensen met kanker en hun naasten 

ondersteunen, daar staat IntermeZZo voor.

In dit jaarmagazine leest u hoe mensen en organisaties 

zich hebben verbonden aan ons nazorgcentrum. Samen 

met het bedrijfsleven in de regio Zwolle hebben we een 

prachtige locatie gerealiseerd. Een harmonieuze plek 

waar gasten, vrijwilligers en professionals ervaren: 

we staan mét elkaar midden in de samenleving.

Midden in de samenleving



Relaties die de verhuizing, verbouwing

en inrichting mogelijk maakten:

 “Al op de drempel voelde ik de oprechte 

belangstelling en aandacht voor waar 

ík behoefte aan had. Na twee zware 

chemokuren had ik het heel erg moeilijk. 

Ik zat er doorheen. Ik wilde niet nog 

meer met ziek zijn bezig zijn, ik wilde 

leven,“ vertelt gast Herma Nap.

“Je gaat door de moeilijkste fase van 

je leven en bij IntermeZZo mocht ik me 

kwetsbaar opstellen. Alles kan, alles 

mag, er hoeft niets. Ik kon volledig 

mezelf zijn. Bij yoga, kookles of een 

voetmassage. Of met een kopje koffie 

en een mooi gesprek. Als je lichamelijk 

beroerd bent, krijg je een pilletje. Dat 

helpt op dat moment, maar voor de 

toekomst heb je iets anders nodig. 

Weer balans in je leven. De aandacht en 

liefde die ik bij IntermeZZo heb ervaren, 

bracht het terug.”

Vanuit haar voormalige functie als 

gedeputeerde en met ervaring in 

de zorgsector, ziet Herma de brede 

maatschappelijke rol die IntermeZZo 

vervult in de regio: “IntermeZZo is een 

schakel tussen ziekenhuis en thuis. De 

zorgverzekeraar, het ziekenhuis en de 

huisarts kunnen je niet uit je moeilijke 

situatie tillen. IntermeZZo wel.”

 “De huiskamer is de plek waar iedereen 

samenkomt. Waar je nog even wat 

drinkt en praat na een cursus. Nu 

hebben we de ruimte om even apart 

te kunnen zitten. Juist ook als je voor 

het eerst binnenloopt en je kwetsbaar 

voelt. We willen dat onze gasten zich 

vertrouwd en veilig voelen. Dat ze 

gezien en gehoord worden. Als er ook 

letterlijk ruimte is, ontstaat er een 

echt gesprek en hoor je waar iemand 

behoefte aan heeft”, ervaart gastvrouw 

en cursusleider Annet Vulkers.

Ook voor de cursussen is de ruime 

locatie erg fijn. “Neem de yoga-ruimte, 

het is er licht. Precies de juiste sfeer. 

Dat helpt om beter te ontspannen, 

waardoor de gast stress of pijn 

minder ervaart en weer meer durft te 

vertrouwen op het eigen lichaam.

Ik ben apetrots en dankbaar dat ik in dit 

nieuwe gebouw mag werken. Het is zó’n 

fijne plek, met de rust van de binnentuin 

en de natuur om ons heen. Dat gaat 

heel veel met mensen doen.”
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 verbinding
versterken

Ondersteuningsconsulent

“Isala Oncologisch centrum gaat van start met een wekelijks spreekuur 

van een ondersteuningsconsulent.  Zij heeft spreekruimte in het 

nazorgcentrum, waardoor Isala Oncologisch centrum en IntermeZZo 

elkaar nog meer versterken. Gasten die daar behoefte aan hebben, 

kunnen bij haar terecht voor zorgvragen over bijvoorbeeld fysiotherapie 

of bewegingsondersteuning en ook levensvragen die gaan spelen. Onze 

consulent kijkt waar degene het beste verder geholpen kan worden. 

Vooralsnog is dit spreekuur een pilot die medio april start. Vanuit Isala 

peilen we de behoefte van deze nieuwe voorziening en zijn we natuurlijk 

benieuwd naar vragen en ervaringen van bezoekers. Als blijkt dat het 

spreekuur in een behoefte voorziet, wordt deze voorziening uitgebreid 

en structureel. Wij schatten in dat onze ondersteuningsconsulent 

een waardevolle aanvulling is binnen het aanbod van de 

regieverpleegkundige en het team van IntermeZZo medewerkers. 

Wij wensen bezoekers toe dat zij zinvolle ondersteuning 

ervaren van allen die zich daarvoor inzetten.”

Sandra Veraart

manager
Isala Oncologisch centrum

“Het ziekenhuis is niet de aangewezen instantie om nazorg te 

leveren, maar wij erkennen wel dat dit heel belangrijk is in het 

hersteltraject. Isala Oncologisch centrum en IntermeZZo vullen 

elkaar daarin goed aan. Dokters en regieverpleegkundigen 

verwijzen patiënten door en IntermeZZo speelt steeds gerichter 

in op hun behoefte.

In de beginjaren was dat vooral een luisterend oor, ontmoeting 

met anderen en verwenmomenten. Rust en ontspanning buiten 

de muren van het ziekenhuis.

Nu is het aanbod uitgebreider en toegespitst om mensen weer 

op weg te helpen tijdens en na het behandeltraject. Er zijn 

voorlichtingsbijeenkomsten, workshops en cursussen en een 

scala aan ontspanningsmogelijkheden. Dat aanbod wordt 

enorm gewaardeerd, hoor ik uit reacties van bezoekers.”
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De verhuizing van IntermeZZo naar een vrijstaande locatie 

met tuin is een grote mijlpaal in het 8-jarig bestaan van 

het nazorgcentrum. Op loopafstand van het ziekenhuis 

vinden gasten op deze nieuwe plek een rustgevend en 

inspirerend huis met uitzicht over de weilanden. Hier kan 

IntermeZZo haar ambities voor de toekomst realiseren.

Corine den Hollander, manager van IntermeZZo is 

ontroerd door de enorme inzet van meer dan 40 

bedrijven bij de realisatie van het nieuwe huis. “Het 

is ongelofelijk hoe dit werkt. Vastgoedondernemers 

gunnen ons deze prachtige locatie. Vervolgens haken 

er allemaal bedrijven uit Zwolle en ook de regio aan 

om bouw en inrichting van het pand en de tuin uit 

te voeren. Met financiële bijdragen van Roparun en 

Stichting Vrienden van Isala, kunnen we alle stappen 

zetten die nodig zijn om een professionele organisatie 

te huisvesten en verder te ontwikkelen. Voor mij 

persoonlijk betekent deze inzet van sponsoren heel veel. 

Het voelt als erkenning van het belang van ons werk 

voor mensen met kanker en hun naasten.”

Voorbeeldhuis

Die erkenning is er niet altijd geweest. “In de 

beginperiode werd de visie van  IntermeZZo niet 

altijd gedeeld of onderkend door andere centra. Dit 

vanwege onze overtuiging dat ieder ziekenhuis met een 

oncologisch centrum een nazorgcentrum nodig heeft. 

Landelijk was toen juist de gedachte dat nazorgcentra 

en inloophuizen ver weg moesten blijven van de 

ziekenhuisomgeving. Het tij is in dit opzicht helemaal 

gekeerd. Wij krijgen veel mensen van oncologische 

centra op bezoek die willen weten hoe wij het 

nazorgcentrum organiseren en hoe wij werken. Ik merk 

dat zij onze visie omarmen en ons als voorbeeldhuis 

zien. En niet alleen zij, ook KWF verwijst vanwege onze 

visie en verbinding naar ons door. Dat is fijn want onze 

droom is nog steeds dat alle mensen in Nederland die 
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Jacco Vonhof is vanaf de oprichting 

bestuurslid van IntermeZZo. Hij is 

directeur van Novon Schoonmaak, actief 

in Noordoost-Nederland met 2.000 

medewerkers. Als werkgever krijgt hij 

regelmatig te maken met medewerkers die 

kanker hebben of hebben gehad.

“Terugkeer naar het werk is een 

proces dat aandacht vraagt. Tijdens de 

behandeling is iemand vervangen en op 

het werk is alles gewoon 

doorgegaan. Intussen 

is het leven van de 

medewerker met kanker 

ingrijpend veranderd. 

Levensvragen, angst 

en problemen in het 

privéleven kunnen 

zich aandienen. Goede 

re-integratie vraagt afstemming 

op eventuele psychische of fysieke 

restverschijnselen, vermoeidheid 

of verminderde concentratie. Voor 

gespecialiseerde ondersteuning 

daarbij kan de werkgever naar 

IntermeZZo verwijzen. Ook voor de 

voorlichtingsbijeenkomst ‘Weer gaan 

werken’, waar een Arboarts actuele en 

toegesneden informatie geeft.

Wederzijds vertrouwen tussen 

werkgever en medewerker zie ik als de 

basis om bespreekbaar te maken wat er 

speelt. Dat geldt ook voor medewerkers 

bij wie kanker in het gezin voorkomt. Als 

de medewerker mantelzorger is, kunt 

je samen een werkbare 

oplossing zoeken. 

Het is een groeiend 

vraagstuk: hoe zorgen 

we dat mensen met 

of na kanker kunnen 

deelnemen aan 

het arbeidsproces? 

Rekening houdend met 

het individuele belang, wetgeving én 

bedrijfsbelang?” Dat onderwerp mag 

wat Jacco Vonhof betreft hoog op de 

agenda bij ondernemersnetwerken en 

werkgeversorganisaties.

te maken krijgen met kanker, terecht kunnen in een 

nazorgcentrum dat verbonden is met een oncologisch 

centrum.”

Ondersteuningsconsulenten

De verbinding tussen IntermeZZo en het Isala 

Oncologisch centrum is een belangrijke pijler in 

het succes. “Deze verbinding komt nog meer tot 

uiting in het nieuwe centrum aan de Dokter Van 

Thienenweg,” vertelt Corine. “Hier hebben de 

ondersteuningsconsulenten van Isala een eigen ruimte 

waar zij mensen ontvangen die melanoomkanker 

hebben of kanker aan maag, darm of lever. De 

ondersteuningsconsulenten bieden mensen drie 

begeleidingsgesprekken gedurende het behandelproces. 

Zij kennen alle mogelijkheden die er zijn om mensen 

te ondersteunen bij klachten en moeilijkheden. 

IntermeZZo richt zich op een breed aanbod waarmee 

de regie op  leven mét kanker kan worden hervat, met 

aandacht voor de kwaliteit van leven. Onze verwachting 

is dat deze samenwerking veel vruchten afwerpt en we 

samen nog meer mensen met kanker en hun naasten 

kunnen helpen.”

KindermeZZo

Het nieuwe huis van IntermeZZo is niet alleen een fijne 

plek in de natuur dicht bij het ziekenhuis, maar biedt 

volgens Corine ook veel mogelijkheden. “We hebben 

letterlijk meer ruimte en kunnen dus ook meer gasten 

ontvangen. Daarbij hebben we verschillende ruimtes 

voor activiteiten en kunnen we ook ons aanbod gaan 

uitbreiden. Zo willen we in onze professionele keuken 

bijvoorbeeld kookworkshops gaan geven voor mensen 

met smaakproblematiek. Ook zien we nu kansen 

om onze ideeën voor KindermeZZo vorm te geven. 

Daarbij denken we niet alleen aan activiteiten voor 

kinderen, maar ook aan uitbreiding van voorlichting 

voor gezinnen. Ook opa’s en oma’s en het netwerk 

rondom mensen met kanker willen we betrekken 

bij KindermeZZo. Op deze manier willen wij als 

nazorgcentrum midden in de samenleving staan.”
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Het interieur van ons nieuwe onderkomen is met zorg ontworpen 

door Zwaag Interieur. “Kleuren bepalen sterk de sfeer en 

hebben onbewust invloed op de beleving van een ruimte”, 

aldus interieurarchitect Karin van der Zwaag. “Hier past een 

huiselijke sfeer. Met warme aardetinten, gecombineerd met 

donkere, contrasterende kleuren, is een plek gecreëerd waar je 

je thuis voelt.”

Voor de vloer en raamdecoratie heeft Karin bewust gekozen 

voor vergrijsd hout, dat het geheel mooi in evenwicht brengt. 

“Ook de inrichting is met houten tafels en comfortabele 

stoelen heel huiselijk en nodigt gasten van IntermeZZo uit voor 

ontmoeting en een goed gesprek.” Net als alle andere betrokken 

partijen heeft Karin het hart op de goede 

plek. “Wij zien allemaal het belang en 

hebben samen met heel veel liefde 

en aandacht aan dit project gewerkt. 

Absoluut geen eigen gewin, maar een 

kwestie van gewoon doen!”

Een grote groep ondernemers 

heeft zich ingezet de nieuwe 

locatie voor IntermeZZo op 

te bouwen. Wekelijks kwam 

onder aanvoering van Jansen 

Vastgoed het ‘kernteam bouw‘ 

bijeen samen met Corine den 

Hollander. Ton van Amerongen 

(directeur De Afbouwcombinatie) 

en Peter Wiertz (directeur 

Wijzijnbouwmanagers) namen  

verantwoordelijkheid voor de 

planning en de financiën. Ton 

en Peter zetten opdrachten 

uit en stuurden uitvoerende 

bedrijven aan. Deze leverden de 

vakmensen. Zo kon snel worden 

geschakeld. Het kernteam wist 

vele samenwerkingspartners en 

relaties erbij te betrekken.

Ton en Peter kijken samen terug: 

“We kregen veel energie van dit 

proces. Er werd keihard gewerkt. 

Voor de doelgroep van IntermeZZo 

is het belangrijk dat een kwalitatief 

goede faciliteit dichtbij aanwezig 

is. Aan het realiseren daarvan 

dragen we graag bij. We zijn blij 

met het resultaat.” Een maand na 

aanvang van de verbouwing kon 

IntermeZZo verhuizen en settelen 

op de prachtige nieuwe plek.
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Net als iedereen heeft 

Anet Scholma, tuin- en 

landschapsarchitect van 

Buro Mien Ruys, mensen 

met kanker in haar naaste 

omgeving. Dus voelde ook zij 

het belang om mee te werken aan de nieuwe locatie. “Ik heb 

het voormalige speelplein voor kleintjes om willen toveren in 

een tuin waar mensen troost vinden. Oog voor de omgeving 

vind ik belangrijk.”

Het hek rond het plein mocht verdwijnen en dus konden ook 

de bosstrook en het uitzicht op de polder bij de tuin betrokken 

worden. “Voor de nodige privacy binnen moest de tuin 

natuurlijk ook optimaal aansluiten op het gebouw zelf.”

Nu ligt er een prachtige tuin waar gasten verschillende 

wandelingetjes kunnen maken. “Mensen kunnen gezelligheid 

op het terras vinden of juist de privacy van een besloten 

plekje. De beplanting biedt het jaar rond variatie in kleur 

en trekt vlinders en vogels aan. Voor dat beetje positieve 

afleiding op een plek waar het er toe doet.”

Ondernemers 

maken nieuwe 

locatie mogelijk

Een tuin als

de cyclus

van het leven

IntermeZZo 

vraagt om een 

huiselijke sfeer
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Estafetteloop Roparun, vanuit Parijs 

of Hamburg naar Rotterdam, heeft als 

missie: ‘Leven toevoegen aan de dagen, 

waar vaak geen dagen meer kunnen 

worden toegevoegd aan het leven’.

Auke de Boer is voorzitter van het 

bestuur van Roparun: “Het bestuur 

zet zich in voor ondersteuning en 

verbinding binnen de palliatieve zorg 

voor mensen met kanker. Het geld 

dat wordt opgehaald met de Roparun 

wordt ingezet voor onderzoek, 

kwaliteitstrajecten én praktische 

projecten. 

Roparun streeft naar verbinding 

tussen betrokken partijen in de formele 

zorg zoals overheid, ziekenhuizen en 

zorgverzekeraars enerzijds en informele 

initiatieven anderzijds. Inloophuizen en 

nazorgcentra vervullen een belangrijke 

De Stichting Vrienden van Isala heeft als doelstelling bij 

te dragen aan welzijn van patiënten en bezoekers van het 

ziekenhuis. De stichting heeft een substantiële bijdrage 

gegeven voor de inrichting van de nieuwe locatie.

Bestuurslid Annemiek Brink legt uit waarom: “IntermeZZo 

is een zelfstandige organisatie met een duidelijke 

link naar Isala: oncologisch patiënten en hun naasten 

kunnen er terecht voor ondersteuning die aanvullend 

is op wat het ziekenhuis biedt. We zien dat de nazorg 

van IntermeZZo echt nodig is en mensen goed doet.

De bijdrage van ‘Vrienden van Isala’ mag worden aangewend 

voor al wat buiten de reguliere begroting valt. De aanschaf 

Auke de Boer

Stichting 

Vrienden van 

Isala geeft 

bijdrage voor 

inrichting

schakel tussen formele en informele 

zorg. Er is voor hen geen structurele 

financiering. Daarom draagt Roparun 

bij aan projecten die buiten de normale 

exploitatiekosten vallen. 

Nadrukkelijk leveren we ook steun 

aan IPSO, het samenwerkingsverband 

inloophuizen en psycho-oncologische 

centra. Met IPSO maken we duidelijk: 

samen sta je sterk.”

van een massagetafel, met speciale uitsparingen voor 

mensen met borstkanker, is zo’n voorbeeld. Evenals de mooie 

inrichting van de ruimtes waar de schoonheidsspecialistes 

en masseurs hun behandelingen geven.

Uit ervaring weten we dat elke bijdrage voor 100 

procent ten goede komt aan de gasten en hun naasten. 

Corine den Hollander werkt vanaf het begin met enorme 

inzet. Bovendien kennen we haar integriteit. Daarmee 

heeft ze bij de Stichting Vrienden van Isala een hoge 

gunfactor voor IntermeZZo gecreëerd. De bijdrage voor 

IntermeZZo hebben we met plezier toegekend.”

IntermeZZo kreeg een aanzienlijk 

bedrag toegekend voor de noodzakelijke 

inrichting van de nieuwe locatie. 

Auke:  “Deze concrete bijdrage maakt 

tastbaar waar we voor staan. De ruim 

8.000 mensen die deelnemen aan 

ons evenement voelen dan: hier doen 

we het voor! Zij lopen elk jaar zo’n 5 

miljoen euro bij elkaar. Daar zijn we hen 

veel dank voor verschuldigd.”

Roparun: 

samen sta 

je sterk!
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Colofon

Deze uitgave is gemaakt door de vrijwillige inzet van:

Anita Harte, Yvonne de Haan, Zwany Huiting, Astrid Mensink,

Marlies Mestrom, Wim Sloots, Jeroen Vels en Margreet Vloon.

Bijzondere initiatieven in 2018

Voorjaar  Start van de ondersteuningsconsulent vanuit Isala Oncologisch centrum.

12 mei  Feestelijke open dag voor publiek.

26/27 mei  SamenLoop voor Hoop met vele eregasten en gastvrouwen. IntermeZZo is het lokale goede doel.

30/31 augustus  De Mont Ventoux op, lopen en fietsen met een IntermeZZo-team, in samenwerking met 

www.grootverzettegenkanker.nl.

Najaar  Opstart KindermeZZo, voor kids (uit gezinnen) met kanker.

 

Bestuur

Gaston Sporre Voorzitter

Dick Timmerman Secretaris

Jacco Vonhof  Penningmeester

Suzan Ingelse Lid

Mark van Buiten  Lid

Bestuurlijke adviseurs

Aafke Honkoop Internist/oncoloog

Daphne de Roode   Ketenmanager Isala 

Oncologisch centrum

Dagelijkse leiding

Corine den Hollander Manager

Marlies Mestrom  Assistent manager

 

Comité van aanbeveling

Henk Jan Meijer Burgemeester Zwolle

Rob Dillmann   Voorzitter Raad van Bestuur 

Isala

Jacco Eltingh  Oud proftennisser

  & directeur Eltingh Haarhuis 

Tennis & Events

Marjanne Sint  Voorzitter Vereniging 

Samenwerkende Topklinische 

opleidingsZiekenhuizen (STZ)

Coby Zandbergen-de Zeeuw  Voorzitter College van Bestuur 

Cibap

Vrijwilligers

Team van gastvrouwen en gastheren

Team van inhoudelijk professionals

Team van voorlichters

 

Contactgegevens

Nazorgcentrum IntermeZZo

Dokter van Thienenweg 1A 8025 AL Zwolle

T (038) 424 6088

T (06) 53 76 71 45

E info@intermezzo-zwolle.nl

W www.intermezzo-zwolle.nl

Openingstijden: op werkdagen van 9.00-17.00 uur

NazorgcentrumNazorgcentrum voor mensen met kanker en hun naasten

en dank aan de sponsoren en relaties die IntermeZZo al zo vele jaren steunen en een warm hart toedragen!

https://www.facebook.com/intermezzo.zwolle/
https://twitter.com/nazorgcentrum
https://www.youtube.com/user/IntermeZZoZwolle
http://www.intermezzo-zwolle.nl

