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Al vijf jaar lang staan verhalen centraal
bij De Cirkel. Verhalen van bezoekers
die aan de grote tafel of in intimiteit bij
het inloophuis hun relaas kwijt kunnen.
Maar verhalen kunnen ook vertaald
worden in beelden. Zoals de
Helmondse
kunstenares
Yvonne
Michels, die een schilderij geschonken
heeft, die via een verloting in geld
vertaald wordt. Een opvallend portret
waar Yvonne het volgend over schreef
toen ze het De cirkel aanbood.
‘Yvonne Michiels vertelt in haar kunst
persoonlijke verhalen over schoonheid,
emoties en vergankelijkheid. Zij
gebruikt daarbij actuele voorbeelden
uit de moderne maatschappij. Dit
resulteert in esthetische, vernieuwende
portretten die niet alleen fascineren,
maar vaak ook ontroeren. Gezondheid

Laagdrempelig regionaal
Inloophuis voor mensen met
dankt
kanker en
hun naasten

versus vergankelijkheid.
De kijker wordt direct getroffen door de
sterke emotionele lading van de
doeken.
Kwetsbaarheid
is
een
belangrijk thema voor Yvonne, dat als
rode draad door al haar werken loopt.
In haar nieuwste werk belicht ze dit
thema vanuit de ziekten waarmee zij
steeds vaker mensen om zich heen
ziet worstelen. Vooral kanker, de soms
onzichtbare sluipmoordenaar, maakt
kwetsbaar. Op een subtiele manier
‘projecteert’ Yvonne de bedreigingen
op haar modellen. Zo versterkt zij de
tegenstelling
tussen
enerzijds
schoonheid
en
gezondheid
en
anderzijds verval en vergankelijkheid.
Wie langer kijkt, ontdekt achter het
mooie
plaatje
een
enorme
gelaagdheid.’

Vrijwilligersprijs 2015 voor alle
vrijwilligers

We zijn iedereen hiervoor dankbaar.
Omdat we nu 5 jaar bestaan en dat
een echte mijlpaal voor ons is, hebben
we in het bestuur unaniem gekozen
om de prijs dit bijzondere jaar toe te
kennen aan de 50 vrijwilligers van ons
inloophuis, die allemaal vanuit hun
betrokkenheid klaar staat voor onze
gasten.
Graag roep ik nu even twee
gastvrouwen naar voren om deze prijs
symbolisch in ontvangst te nemen.
Ineke Goedhart en Marianne van de
Cruijs hebben vandaag de activiteiten
georganiseerd op de Open Dag in De
Cirkel. Willen jullie even komen aub.
De motivatie van het bestuur luidt als
volgt:

Wie jarig is, is dankbaar het feest te kunnen vieren met de dierbaren die bij je horen. De Cirkel draait
al vijf jaar op vrijwilligers. Het is hel simpel: zonder vrijwilligers is er geen inloophuis mogelijk.
Niet gek dus, dat op een heugelijke verjaardag alle vrijwilligers in het zonnetjes gezet werden.
Voorzitter Karen van Hooff benadrukte
bij de prijsuitreiking op 4 februari na de
collegetour met professor Ellen
Kampman dat de goede naam van De
cirkel een verdienste is van de vele
vrijwilligers. Van de gastvrouwen,
gastheren en activiteiten begeleiders
in De Cirkel. Maar zeker ook de
vrijwilligers die achter de schermen
werken. In haar speech verwoordde ze
het als volgt:

Elk jaar sinds ons bestaan willen we
iemand of een instelling of een
organisatie bedanken voor de inzet en
de betrokkenheid met het inloophuis.
Er zijn zoveel mooie initiatieven, kleine
en grote gebaren, mensen die uit
vriendschap sponsoren of op een
andere manier De Cirkel een warm
hart toedragen.

Onze gastvrouwen gastheren zijn
geheel vrijwillig altijd behulpzaam, zij
zorgen dat de deur van het inloophuis
open is, koffie en thee klaarstaat en
activiteiten
kunnen
worden
georganiseerd. Ze volgen een cursus
om de goede dingen te doen. Er wordt
verwacht dat ze flexibel zijn en altijd
respectvol.
Na
ingrijpende
gebeurtenissen zien we dat zij de
veerkracht bezitten om te herstellen en
de draad weer op te pakken. Zij
hebben een hart van goud.
De gastvrouwen en heren staan naast
elkaar, en zijn er voor de gasten en
ook voor elkaar.
Onze activiteitenbegeleiders zijn ook
vrijwilligers. Zij geven De Cirkel een
gouden randje. Wekelijks , maandelijks
of in een cursus bieden deze

vrijwilligers een aanbod waar je U
tegen zegt. Ook zorgen zij er mede
voor dat gasten zich op een
“makkelijke” manier veilig voelen.
De
sponsorgroep
bestaat
uit
vrijwilligers die zich inzetten voor het
bedenken van plannen om geld te
genereren voor De Cirkel. Het
inloophuis is volledig afhankelijk van
sponsoren kleine en grote successen
zijn ook dit jaar weer gehaald. Zonder
deze gelden geen inloophuis in
Helmond-De Peel. Wij danken bij deze
al onze sponsoren.
De lezingengroep verzorgt elke
maand een thema-lezing,
deze
worden goed bezocht mede dankzij
onze PR- vrijwilliger die ook een
magazine verzorgt op onze site, waarin
de informatie nog eens teruggelezen
kan worden.
Onze vrijwilligers zijn het kapitaal van
De Cirkel, zonder deze betrokken
warme groep mensen zou het
inloophuis niet kunnen betekenen wat
het nu is
voor onze gasten. En
speciaal nu bedank ik ook het
thuisfront dat zorgt dat wij dit ook
allemaal kunnen, dank je wel Terry.
Ik vraag nu aan al onze vrijwilligers om
even op te staan. Graag een applaus
voor deze mensen.
Dank. Dank. Dank. De komende
pagina’s geven een fotografische
impressie van de open dag en de
collegetour.

Huy Ngo Duc, gynaecoloog Elkerliek ziekenhuis:

Baarmoederkanker, hoe te behandelen?

beginfase
van
baarmoederkanker
kenmerkt, kunnen 8 van de 10
vrouwen met succes behandeld
worden. Vroeger was dat een
ingrijpende ingreep. Met de huidige
stand van de techniek kunnen met een
kijkoperatie vrouwen meestal al de
volgende dag naar huis. Dat was
vroeger anders. Na een operatie en
een paar dagen ziekenhuisopname
mochten vrouwen met een flink
litteken, en kans op een lange
herstelperiode, het ziekenhuis verlaten.
Dat is gelukkig enorm verbeterd.’ In
zijn lezing besteed de gynaecoloog
aandacht aan de symptomen, de
diagnose, de kijkoperatie en mogelijke
verdere medische consequenties.
Huy Ngo Dus had van tevoren
aangekondigd dat zijn lezing een half
uur zou duren. Uiteindelijk duurde zijn

Op specifieke lezingen komt meestal specifiek publiek op af. Dat heeft inloophuis De Cirkel de laatste
jaren ervaren. Dat heeft twee voordelen; bezoekers die graag meer over het onderwerp willen weten,
hebben de kans dieper in het materie te duiken en ervaringen van anderen te horen en een tweede
voordeel is dat De Cirkel bij een breder publiek bekend wordt. 27 november 2014 was Huy Ngo Duc,
gynaecoloog van het Elkerliek ziekenhuis gastspreker. Thema van zijn lezing was Baarmoederkanker,
hoe te behandelen?

In de vooraankondiging had Huy Ngo
Doc al een voorzetje gegeven van de
inhoud
van
zijn
lezing.
'‘Baarmoederkanker komt vooral voor
bij vrouwen van 60 jaar en ouder. Het
aantal baarmoederkanker is in de

afgelopen 15 jaar toegenomen. 1 op
de 10 vrouwen met abnormaal
bloedverlies na de overgang kan een
eerste
signaal
zijn
van
baarmoederkanker ,’ vertelt Huy Ngo
Duc. ‘En omdat bloedverlies de

lezing en vragen beantwoorden twee
uur. Een bewijs dat het onderwerp
meer dan de moeite waard was.
Inleiding
’Baarmoederkanker ontwikkelt zich
bij meer dan negen van de tien
vrouwen in de binnenste slijmvlieslaag
van de baarmoeder. Daarom wordt
baarmoederkanker
ook
wel
endometriumcarcinoom genoemd. Bij
ongeveer vijf tot tien procent van de
vrouwen
met
baarmoederkanker
ontstaat de ziekte in de spierwand van
de baarmoeder. Per jaar ontdekken we
in Nederland tussen de 1500 en 1900
nieuwe gevallen. Het is de meest
voorkomende
kanker
van
de
vrouwelijke geslachtsorganen. Per jaar
overlijden ongeveer 400 vrouwen aan
baarmoederkanker. Bij abnormaal
bloedeverlies is bij 12% van de

vrouwen een kans op voorstadium of
kanker, maar dat is wel afhankelijk van
de leeftijd. Bij vrouwen jonger dan 50
jaar ligt het kanspercentage op 1% en
bij vrouwen ouder dan 80 jaar ligt het
percentage op 24%.’
Ontstaan
‘De oorzaak van baarmoederkanker is
niet precies bekend. Vrouwelijke
hormonen spelen in ieder geval een
belangrijke rol. De risicofactoren zijn
wel bekend. Dat zijn: laat in de
overgang,
onvruchtbaarheid,
een
onregelmatig cyclus, overgewicht,
suikerziekte en een hoge bloeddruk.
Geadviseerd wordt screening vanaf
30-35 jaar te doen. Signalen die
kunnen
duiden
op
mogelijke
baarmoederkanker zijn Helder rood
vaginaal bloedverlies. bruine of
waterige afscheiding, een bolle buik of
toename
in
buikomvang,
een
onverklaarbaar
lage
rugpijn,
onverklaarbaar
gewichtverlies
en
vrouwen in de vruchtbare periode, die
een onregelmatig, lang en hevig
menstruatieperiodes
hebben.
Oorzaken van abnormaal bloedverlies
kunnen
zijn:
myoom,
poliep,
adenomyosis, “onrustige cellen ”of
kanker .
Vaststellen van de diagnose kan via
een Inwendig onderzoek (uitstrijkje),
een vaginale echo ( baarmoederslijmvliesdikte) en via hysteroscopie. De
curettage kan direct of via dagopname
80% van alle baarmoederkanker.
(adenoma-carcinoom) groeit vanuit de
klieren van het slijmvlies en zijn in
drie gradaties te verdelen: graad 1
(40%), graad 2 (20%) en graad 3
(40%).
Behandelen
‘In opzet streven we altijd
naar
volledig genezing.De basis van de
behandeling
is
chirurgische
verwijdering van de baarmoeder en

beide eierstokken. Alleen bij een
vermoeden van lymfeklieruitzaaiing
verwijdert
men
zoveel
mogelijk
klierweefsel.
Bij
een
uitgezaaid
ziektebeeld of als aanvulling komt
radiotherapie,
chemotherapie
of
hormoonbehandeling om de hoek
kijken. Een operatie kan een buik- of
een kijkoperatie zijn. Dan worden
Baarmoeder, baarmoederhals, eierstok
en
eileiders
weggehaald.
Een
kijkoperatie biedt veel voordelen zoals
kleinere incisies, sneller herstel en
sneller het ziekenhuis verlaten, minder
en
kleinere
littekens.en
minder
complicaties en minder pijn.’
Stadia
‘Baarmoederkanker kent vier stadia:
 Stadium 1: De kanker is beperkt
gebleven tot de baarmoeder.
 Stadium
2:
De
baarmoederkanker is uitgebreid
naar de baarmoederhals.
 Stadium
3:
De
baarmoederkanker bevindt zich
in een vergevorderd stadium.
De kanker is uitgezaaid naar
andere organen zoals de
eierstokken, de schede of de
lymfeklieren in je buik.
 Stadium 4: De kanker bevindt
zich in een vergevorderd
stadium en is uitgezaaid naar de
blaas, endeldarm of andere
organen,’
Overleving
‘Als het gezwel beperkt is tot de
baarmoeder, is de overlevingskans het
hoogst: ongeveer 80-90%. Is de tumor
uitgezaaid naar andere organen, dan
neemt deze overlevingskans af tot 515%.’
‘
Begrippen
Tenslotte ging Huy Ngo Duc nog in op
enkele begrippen’.

‘Bestraling is de behandeling van
kanker met radiotherapie. Doel: het
doden van kankercellen, terwijl de
gezonde cellen zoveel mogelijk
gespaard blijven. Bestraling is een
lokale, uitwendige behandeling.
Chemotherapie is een behandeling van
kanker met cytostatica. Deze
medicijnen zijn erop gericht om
kankercellen te doden of te voorkomen
dat deze cellen zich delen.
Hormonale
therapie
is
een
behandeling
van
kanker
met
hormonen. Sommige kankergezwellen
zijn namelijk hormoongevoelig. Dat wil

zeggen dat ze beter groeien en delen
als er hormonen aanwezig zijn. Met
hormonale therapie blokkeren of
remmen we de werking van deze
hormonen.
Een zeer uitgebreide en aangename
lezing, die in deze samenvatting
beperkt is gebleven tot het uitwerken
van de Powerpointpresentatie. Huy
Ngo
Doc
benadrukte
in
zijn
presentatie
regelmatig
dat
de
kijkoperatie veel voordelen biedt boven
een buikoperatie (zie onderstaande
tekeningen).

Erik van Rinsum, coördinator De Cirkel:

Ambities genoeg

Sinds half november is Erik van Rinsum de nieuwe coördinator van inloophuis De Cirkel. In de drie
maanden dat hij zorg draagt voor de dagelijkse leiding van het inloophuis, heeft hij zich al een goed
beeld kunnen vormen van de Cirkel. Wat de sterke kanten zijn, waar mogelijkheden liggen en waaraan
gewerkt moet worden. Zijn handen jeuken, want Erik zit vol ambities.
Een week na de succesvolle
lustrumviering van het inloophuis zit de
prille coördinator nog na te genieten
van de bijzondere dag. ‘Ik had van
tevoren
begrepen van collega
coördinatoren dat een open dag niet
zoveel bezoekers trekt. Als je de 20
haalt mag je tevreden zijn, hoorde ik
regelmatig zeggen. Nou, dan is 80
bezoekers natuurlijk een prachtig
aantal. Trek er 60 bekenden vanaf
zoals trouwe bezoekers, gastvrouwen
die geen dienst hadden maar toch

even op bezoek kwamen, enkele
politici en bestuursleden en je houdt er
20 over, die voor de eerste keer op
bezoek kwamen. Een geweldig aantal!
Behalve het hoge aantal, valt ook altijd
de gezellige sfeer van het inloophuis
op. Dat hoorde ik ’s avonds ook na de
collegetour. Een mevrouw kwam naar
mij toe en vertelde me dat ze het knap
vond dat De Cirkel altijd de juiste toon
weet te vinden. In de Piet Heinstraat,
maar ook in een theater zoals het
Speelhuis.

Coach
Zijn eerste hoogtepunt zit erop en dus
gaan de radertjes in de bovenkamer
van
de
coördinator
werken.
Analyseren,
verbeterpunten
en
oplossingsrichtingen zoeken was tot
kort onderdeel van zijn dagelijks werk.
Erik is jarenlang trainer, adviseur en
consultant
in
coaching
als
managementstijl geweest. Op zijn
website beschrijft hij het als volgt: ‘Het
verbindende
thema
in
mijn
dienstverlening
is
coachen.
Coachen, gericht op mensen die
anderen aansturen. Dat zijn veelal
leidinggevenden maar kunnen ook
staffunctionarissen, collegae en de
leiding/aansturing-ontvangers zijn.’ De
coaching wereld heeft gouden jaren
gekend, maar zit de laatste jaren in het
slop en daar heeft Erik ook last van
gehad. Maar hij vangt het goed op. ‘In
wat ik nu bij de De Cirkel doe, komt
mijn kennis natuurlijk ook goed van
pas.’
Communicatie
Hij heeft al een duidelijk beeld waar de
Cirkel aan verbeterpunten moet
werken.
‘Naamsbekendheid
bijvoorbeeld. ‘Je merkt dat tijdens de
open dag de meeste bezoekers uit
Helmond komen. Ik moet ook eerlijk
bekennen dat ik als bewoner van
Someren De Cirkel niet kenden
voordat ik solliciteerde. Ik ben actief in
de lokale politiek en ik weet dat van de
dertig raadsleden er maar één raadslid
De cirkel kende. Daar is nog veel winst
te behalen. We moeten nog meer
inzetten op naambekendheid. En
daarin kunnen de sociale media zoals
Facebook en Twitter een veel
prominentere rol spelen. En de huidige
communicatiemiddelen moeten een
verdieping krijgen. We moeten alle
buurtkrantjes
bereiken
en
het
magazine zou gedrukt moeten worden.
Ik hoor van bezoekers dat ze niet zo

graag van een scherm lezen. Film zou
ook iets kunnen zijn. In Boxtel is een
foto- en filmopleiding. Daar moeten
eens gaan praten en proberen om
stagiaires te vinden die filmpjes voor
onze website maken. Ook moeten we
ons meer richten op doelgroepen,'
vervolgt
Erik.
‘vrouwen
zijn
oververtegenwoordigd, als je kijkt naar
de
man-vrouwverdeling.
Vrouwen
stappen
gemakkelijker
over
de
drempel van het inloophuis dan
mannen. Maar we moeten ook de
mannen en kinderen beter kunnen
bereiken.’
Enthousiasme
Het inloophuis heeft een regionale
functie. Erik kent de regio goed. ‘Mijn
wieg stond niet in Brabant, maar in De
Betuwe. Ik ben in 1955 geboren, maar
vlak na mijn geboorte zijn we naar Den
Haag verhuisd. Daar heb ik tot mijn
elfde jaar gewoond. Toe vond mijn
vader werk hier in de regio en zijn we
naar Aarle-Rixtel verhuisd. Daar heb ik
lang gewoond. Na een paar jaar
Helmond wonen mijn vrouw en ik en
mijn drie kinderen in Someren.’ Praten
over zijn privé-situatie vindt Erik niet zo
interessant. Liever zet hij zijn tanden in
een klus zoals De Cirkel. Voor hem
liggen twee folders over andere
inloophuizen. Ze liggen er niet
pardoes. ‘Ik heb me de laatste tijd
verdiept in de inloophuizen en zie dat
sommigen hun doelstellingen verruimd
hebben. Van een inloophuis voor
kanker zetten ze ook hun deuren open
voor
andere
levensbedreigende
ziekten. We hebben de expertise in
huis. De gastvrouwen en gastheren
zijn op hun taken voorbereid. Pluspunt
is ook dat als je meer van dat soort
taken erbij zou nemen de weg naar
subsidie een stuk gemakkelijker wordt.
Maar Erik beseft ook dat een dergelijke
stap een hoop discussie kan
opleveren. Gaat het karakter van De
Cirkel verloren? Moeten we een

dergelijke stap zetten? Voldoet de
huidige huisvesting dan nog en meer
van dat triviale zaken? Erik beseft dat
dit een moeilijk punt is. Maar hij heeft
het voordeel van fris tegen een zaak
aan kijken. Nieuwe bezems kunnen
schoon vegen. Over zijn gedachten en
filosofieën is van alles te zeggen, maar
uit alles blijkt dat hij er zijn tanden al
aardig in gezet heeft. ‘De Cirkel is een
enthousiasme
club.
En
met
enthousiasme kom je ver. Fijn om daar
deel van uit te kunnen maken. Een
mooie opdracht voor mij om de
voorwaarden te bewaken en uit te
breiden om dat enthousiasme te
houden en uit te breidden.’

Toos Leenen: oprichtster oncologische centrum:

Over tre
treinen die passeren

Soms passeert een trein die je niet mag missen. Zo’n trein stopte anderhalf jaar geleden voor Toos
Leenen. Toos wilde haar huidtherapiepraktijk uitbreiden. Een riant pand aan de Geijsendorfferstraat
in Helmond bood veel extra ruimte. Zoveel dat een droombeeld, dat ze altijd in haar achterhoofd had,
meteen boven kwam drijven: een oncologisch centrum Op een leeftijd dat anderen het rustig aan
gaan doen, springt Toos enthousiast op haar trein, gooit extra kolen in de ketel van haar
stoomlocomotief en rijdt gepassioneerd recht op haar doel af. In september is het zover. Een
levensdroom komt uit.
‘Een oncologische centrum is een
eerstelijns medische voorziening,’ legt
Toos uit. ‘Een logisch vervolg op het
ziekenhuis
en
een
eventueel
voorportaal voor een inloophuis.
Mensen met kanker gaan na een
ziekenhuisopname vaak na een
therapeut. In een oncologisch centrum

zit het hele scala, dat nazorg kunnen
bieden onder één dak. Mensen die
tijdens of na een therapeutische
behandeling behoefte hebben aan een
gesprek of een activiteit met lotgenoten
kunnen naar een inloophuis zoals De
Cirkel, een paar straten verderop.’

De Cirkel
Toch had Toos ook graag een
plaatsje willen inruimen voor de
Cirkel. ‘De Cirkel was een trein
die zeven jaar geleden voorbij
kwam. Ook daar ben ik
opgesprongen. Dat leek toen
het meest op het beeld dat ik
voor ogen had. Alleen heb ik
altijd
het
therapeutische
element gemist. Al die jaren
heb ik me graag ingezet als
bestuurslid, sponsorgroepslid
en lid van de lezingengroep.’
Uitdaging
Toos
professionele
bevlogenheid als huidtherapeute heeft
geresulteerd in een uitdijende praktijk.
‘De laatste jaren had ik mijn praktijk
aan de Molenstraat in de Leliestraat.
Maar een verdeelde praktijk werkt niet
en dus ben ik gaan zoeken naar een
ander pand. Toen het pand op hoek
Geijsendorfferstraat een optie werd,
wist ik meteen dat ik twee vliegen in
één klap kon vangen. Ik had meer dan
genoeg ruimte voor mijn praktijk en
kon met de overige ruimte eindelijk
mijn droomwens realiseren. Maar toen
begon het werk.’ Niet gehinderd door
enthousiasme stortte Toos zich op
haar uitdaging. ‘Een oncologisch
centrum is nieuw in Nederland. Ik heb
dus alles moeten uitvinden. Praten met
zorgverzekeraars, met het ziekenhuis,
het pand indelen, het vinden van de
juiste therapeuten. Achteraf bekeken,
was het een grote klus. Ik weet niet of
dat ik als ik een paar jaar ouder zou
zijn er nog aan zou beginnen.’ Maar
Toos lacht. Ze staat in haar nieuwe
praktijk waar de bouwactiviteiten al
duidelijk laten zien waar het naar toe
gaat. ‘Ik had willen openen in mei,
maar dat gaat niet lukken. We
schuiven de opening door naar
september. Dan is de verbouwing
zeker klaar en heb ik alle therapeuten
die ik nodig heb.

A.N.O.C.
‘In principe is het een simpel verhaal.
De zorgverzekeraars zijn op zoek naar
dit soort oplossingen. Iemand komt
bijvoorbeeld bij mij voor hals;
keeloedeem. Als ik merk dat slikken en
spraak niet goed is, kan ik de patiënt
doorverwijzen naar een logopediste of
diëtiste die ook in huis een praktijk
hebben. Wie je nog meer mag
verwachten? Denk aan bijvoorbeeld
aan een oncologische pedicure,
mindfulness, een dermatoloog en een
fysiotherapeut of een haptonoom.
Eigenlijk het hele scala dat je
logischerwijs mag verwachten in een
A.N.O.C. (= Allround Nieuwetijds
Oncologisch Centrum). Mindfulness is
bijvoorbeeld een prima toevoeging. Er
zijn
de
laatste
tijd
rapporten
verschenen,
waaruit
blijkt
dat
mindfulness een positieve invloed
heeft op herstel van een ziekte. Straks
hebben we twaalf tot veertien
disciplines in huis.’’
Praten
Toos legt uit dat het de laatste tijd een
periode was van veel praten en
onderhandelen. ‘Richting ziekenhuis
bijvoorbeeld. Hoe kijken die tegen een

oncologisch centrum aan? Ze wist niet
wat ze van het ziekenhuis kon
verwachten ‘ Maar dat waren goede
gesprekken. De zorgverzekeraars
hebben me geadviseerd bureau
Robuust onder de armen te nemen.
Robuust richt zich op nieuw projecten.
En zo wordt de puzzel stukje voor met
stukje gelegd.’ En die andere puzzel,
De Cirkel. Hoe staat het daarmee? ‘Die
puzzel is voor mij bijna gelegd. Ik heb
dat altijd met heel veel plezier gedaan,
maar zal zaken moeten afstoten. Ik
stop als bestuurslid en als lid van de
sponsorgroep,
maar
blijf
wel
verbonden aan de lezingengroep.
Lezingen zullen ook in het nieuwe
centrum plaats vinden. We hebben een
grote hal waar je dit soort activiteiten
kunt plannen. Verder denk ik aan
kookworkshops. Tegenwoordig geen
overbodige luxe.’ Toos overziet de hal,
die het gezicht wordt van het gebouw
met ongeveer twintig ruimtes en op
een mini-ziekenhuis lijkt. Ze moeten
lachen om de opmerking. ‘Geen
ziekenhuis, een therapeutisch centrum,
en straks de enige in haar soort in
Nederland. Maar je ziet dat er nog een
hoop moet gebeuren.’

Aanvulling
‘Het centrum is een logisch aanvulling,’
vervolgt Toos. Via een verwijzing van
een huisarts of het ziekenhuis kun je
hier terecht. Sommigen zullen genoeg
hebben aan een therapeutische
behandeling en die komen dan niet bij
De cirkel terecht. Anderen hebben nog
behoefte aan gespreken of andere
activiteiten en gaan dan naar De
Cirkel. Zo is het nu met een verdeelde
praktijk en zo blijft het vanaf
september.’
Herfst
September is nog vijf maanden. Nog
een ruime tijd voordat het oncologisch
centrum haar deuren opent. Tot die tijd
blijft Toos onverdroten kolen in de ketel
van haar stoomlocomotief gooien. De
trein van haar levensdroom ligt strak
op schema en dendert zonder
tussenstops door naar september.
Weliswaar een herfstmaand, maar
Toos is het levende bewijs dat iemand
in de herfst van zijn carrière nog
energierijk een jeugddroom kan
waarmaken.

Yvonne Geubbels, massage:

Massage
Massage raakt je in de kern

begeleidt
graag
mensen
naar
ontspanning. Ook als het te druk is in
je hoofd, wanneer je ervaart dat de
onrust er mag zijn, komt er
ontspanning.
Specialisatie
Als specialisatie masseert Yvonne
mensen met kanker, of die deze ziekte
gehad hebben. Ze volgde de
specialisatietraining bij Helder en
Kadira en heeft stage gelopen op de
oncologieafdeling van het UMC
Utrecht. Een prachtige ervaring, zegt
ze hierover. Een patiënt in de terminale
fase zei: “Ik heb nog nooit een
massage ontvangen, nu voel ik wat
aanraken met me doet.”

Regelmatig verkoopt ze cadeaubonnen, gewoon omdat het fijn is om
iemand te verwennen.

Yvonne Geubbels
06 43531045
www.kernmassagehelmond.nl

Wanneer de diagnose kanker wordt
gesteld staat je leven even stil. Ineens
ben je patiënt in plaats van mens, je
komt in een medische achtbaan van
handelingen terecht.

Marion Geubbels attendeerde ons dat ze een interview had gedaan en dat we van het interview
gebruik mochten maken. Dan doen wij natuurlijk niet moeilijk. Graag plaatsen wij haar interview in
ons magazine.

Sinds 2006 heeft Yvonne een
massagepraktijk. Zelf zegt ze: “Ik
masseer niet alleen spieren, maar
vooral
mensen.”
Tijdens
een
tweejarige opleiding in een Zeeuws
kuuroord leerde ze op een manier
masseren die mensen raakt. Het zijn
massages die niet uitgaan van
technisch uitgevoerde grepen, maar
afgestemd op de persoon zelf.

Invoelend, waar iemand behoefte aan
heeft.
Kern van Rust
Misschien loopt iemand wel over van
gedachten en emoties.
Daarachter zit altijd een kern van rust,
die iedereen op kan zoeken. Soms
moet je geduld hebben en jezelf de tijd
gunnen om die kern te vinden. Yvonne

Massage bij kanker biedt
colofon:
geen
genezing,
maar Inloophuis De Cirkel
tekst:
verbetert de kwaliteit van Piet Heinstraat 59
Jan- Willem van den Enden,
leven. Mensen ervaren dat Tel. 0492-347904
Yvonne Michels, Karen van
ze beter slapen na een
Hooff en via Marion
massage en dat symptomen
Geubbels.
als
misselijkheid
en
Opmaak:
vermoeidheid verminderen.
Jan-Willem van den Enden
Door de zachte aanraking
Foto’s:
van deze massage herstelt
Jan-Willem van den Enden,
het contact met je lijf, je
Yvonne Michels, Erik van
voelt je weer mens in plaats
Rinsum, presentatie Huy Ngo
van patiënt. De massage
Duc en Marion Geubbels.
wordt geheel afgestemd op
jouw
lichamelijke
en
www.inloophuisdecirkel.nl
geestelijke
conditie.
Er
wordt rekening gehouden
met de behandelfase waar Voor een gratis abonnement op de nieuwsbrief, mail naar
je in zit en wat voor info@inloophuisdecrikel.nl
massage je graag wil.
Vooraf wordt dit besproken in een
intake gesprek. Als het moeilijk is om
naar de praktijk van Yvonne toe te
gaan kan zij eventueel naar je toe
komen.

