
Profiel
Het Ingeborg Douwes Centrum is gespecialiseerd in psycho- 

oncologie. Wij zijn er voor mensen met kanker en voor hun 

partner, kinderen, familieleden en directe naasten. Het cen-

trum helpt deze mensen in alle stadia van het ziekteproces bij 

psychische problemen die het leven met en na kanker kunnen 

geven in de vorm van individuele behandelingen, groepsbe-

handelingen, themabijeenkomsten en voorlichting. 

Onze zorgverleners zijn experts. Onze zorg is niet protocollair 

maar op maat voor de patiënt. Wij staan mensen bij door ze te 

helpen zichzelf te hervinden in een nieuwe werkelijkheid en ze in 

al hun rollen in het leven te leren daarmee om te gaan. Mensen 

voelen zich veilig bij ons, vaak nadat lang in een zeer stressvolle 

en traumatische situatie zijn geweest. 

Ons aanbod is actueel en bewezen. Wij streven naar continue 

verbetering van onze zorg. Om die reden participeren we in 

onderzoeks- en innovatieprojecten. Om deskundigheid over 

psycho-oncologie te vergroten, verzorgen wij trainingen voor 

artsen, verpleegkundigen en verzorgenden en leiden wij mensen 

op tot experts in de psycho-oncologie. We spannen ons ook in 

om artsen, verpleegkundigen en andere betrokken partijen van 

het belang van onze zorg te doordringen.

Wij vinden dat psychische zorg bij kanker vanaf diagnose een 

integraal onderdeel moet vormen van de totale zorg en laag-

drempelig toegankelijk moet zijn, zowel voor patiënt als zijn/

haar naasten. In deze overtuiging liggen ook onze wortels: ons 

centrum is vernoemd naar Ingeborg Douwes. Deze ambitieuze 

vrouw en moeder van drie kinderen overleed op 38-jarige leeftijd 

aan de gevolgen van borstkanker. Zij zette zich in om psycho-

sociale zorg vanzelfsprekend en toegankelijk te maken voor 

iedereen die met kanker te maken krijgt. Dat is, naast het bieden 

van de best mogelijke zorg, ook ons doel. 

Het Ingeborg Douwes Centrum is opgericht in 2002. Het centrum 

is gelieerd aan OLVG. We richten ons geografisch op Amsterdam 

en omstreken.

Onze pijlers
Zorg de beste zorg voor onze cliënten  

Onderwijs aan zorgprofessionals voor betere patiëntenzorg  

en meer bewustwording 

Onderzoek en innovatie om continu onze zorg te verbeteren 

Organisatie optimaal ingericht voor ons werk en onze visie
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Zorg
• Nieuwe website met diverse praktische oefeningen voor 

cliënten
• Deelname aan netwerken: landelijke Taskforce Cancer Sur-

vivorship, landelijk overleg paramedische en psychosocia-
le zorg (LOPPSOZ), palliatief netwerk Amsterdam Diemen, 
Inloophuizen Noord-Holland, rouwplatform Amsterdam

• Participatie in start multidisciplinair oncologische revalida-
tienetwerk Amsterdam

Onderwijs
• Scholing Kanker in het gezin ontwikkeld
• Diverse cursussen en workshops aanpassingsstoornis en 

zingevingsgerichte psychotherapie gegeven
• Trainingen zelfzorg aan zorgprofessionals gegeven
• Symposium Kanker in het gezin in samenwerking met 

palliatief team OLVG
• Een psycholoog in opleiding tot gz-psycholoog

Onderzoek en innovatie
• Deelname aan landelijke Pilot Aanpassingsstoornis om 

psychologische zorg bij kanker toegankelijker te maken
• Evaluatie van zorg – evaluatieonderzoek naar behoefte 

van oud-cliënten in samenwerking met prof. dr. Verdonck, 
VUmc

• CALM studie – onderzoek naar een kortdurende psycho-
therapeutische interventie voor mensen in de palliatieve 
fase – in samenwerking met prof. dr. van de Poll, AVL 

• Adjust studie – prevalentieonderzoek naar de Aanpas-
singsstoornis en effectiviteit van de psychologische behan-
deling is samenwerking met  prof. dr. Verdonck, VUmc en 
prof. dr. Prins, Radboudumc

• Deelname onderzoek Kanker en werk - S. Duijts, AVL IKNL
• Medewerking aan ontwikkeling/ inhoudelijk advies Onco-

kompas Palliatief en curatief  - VUmc 
• Participatie in maandelijkse onderzoek en onderwijsbij-

eenkomst CvKvL AVL

Organisatie
• Automatisering primaire proces met behulp van EPD

Bij diagnose en tijdens medische 
behandeling
• Omgaan met acute stress

• Kunnen volhouden van de behandeling

• Balans vinden tussen hoop en wanhoop

Na de medische behandeling
• Verwerken van wat is gebeurd

• Aanvaarden en hervinden van vertrouwen

• Heroriëntatie en zingeving

• Problemen in het gezin

Palliatieve fase
• Zingeving en acceptatie

• Vraagstukken bij langdurige palliatieve fase

• Afscheid nemen

• Rouwverwerking
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Rapportcijfer voor onze zorg

Aantal medewerkers
(aantal fte*)

 * Bij ons centrum werken veel psychologen parttime. Dit 
heeft te maken met de mentale belasting van het werk en 
onze uitgangspunten over (zelf )zorg: je kan alleen maar 
goed voor een ander zorgen als je goed voor jezelf zorgt.

Tijd tussen diagnose en de aanmelding bij ons centrum

Cliënten naar ziekenhuis 
waar zij medisch onder 
behandeling zijn
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