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1. Inleiding
Leven met blaas- of nierkanker startte in 2016 met een nieuwe missie:

Op basis van ervaringsdeskundigheid staat Leven met blaas- of nierkanker mensen bij in
verschillende fasen van het proces en dwingt betere zorg af.
Vanuit deze missie heeft het bestuur 4 doelen geformuleerd om samen met anderen te realiseren:
•
•
•
•

Aantoonbare verhoging van de kwaliteit van de zorg (in brede zin) voor (ex-)patiënten.
Transparantie in de driehoek patiënt, zorgverleners en financiers waarbij ook de patiënt een
actieve partij is.
Onbegrensde toegankelijkheid van relevante informatie voor de patiënt.
De verenging ontwikkelt zich in de richting van een netwerkorganisatie met, naast de gewone
leden, diverse actieve betrokkenen, geïnteresseerden en ondersteuners. De vereniging is
daarbij zichtbaar als dé KPO voor blaas- en nierkanker.

Leven met blaas- of nierkanker staat voor goede zorg in samenwerking met professionals. Goede
zorg is veilig, transparant, bewezen en duurzaam.
De ervaringsdeskundigheid is de kern van een patiëntenvereniging, maar alle ervaringen tezamen
vormen niet zomaar ervaringsdeskundigheid. Middels verschillende activiteiten en projecten werkt
het bestuur permanent aan het ontwikkelen van deze exclusieve expertise.
Leven met blaas- of nierkanker is van mening dat alle KPO’s samen in federatief verband sterker zijn
dan de som der delen en stelt zich actief op binnen de Nederlandse Federatie van
Kankerpatiëntenorganisaties.
In dit jaarverslag is de jaarrekening 2017 niet opgenomen. De verantwoording van de financiën is in
een apart document beschreven.
Leven met blaas- of nierkanker is een vereniging voor en door vrijwilligers. Het bestuur dankt alle
vrijwilligers voor hun inzet. Ik ben ook dank verschuldigd aan mijn medebestuurders, projectleider,
webmaster en redacteur. Allen tezamen werken we aan het realiseren van onze ambities.
Lisa Bracht
Voorzitter,
maart 2018
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2. Bestuursverslag
2.1

Terugblik 2017

Leven met blaas- of nierkanker is een patiëntenvereniging voor mensen met blaas-, nier-, pyelumureter- en urethrakanker en is aangesloten bij de Nederlandse Federatie voor
Kankerpatiëntenorganisaties(NFK).
Leven met blaas- of nierkanker wil patiënten en hun deelgenoten verbinden, ondersteunen en
sterker maken bij het omgaan met kanker. Daarbij is het collectieve belang het verhogen van
arbeidsparticipatie tijdens en na de behandeling als mede ook het verbeteren van de oncologische
zorg.
Leven met blaas-of nierkanker wil dit realiseren door ervaringsdeskundigheid en het
patiëntenperspectief, de belangen van patiënten en hun deelgenoten zowel in de zorg als bij de
arbeidsparticipatie te behartigen.
Leven met blaas- of nierkanker heeft samen met NFK visiedocumenten nierkanker èn blaaskanker
ontwikkeld. Deze documenten zijn voorgelegd aan en besproken met een vertegenwoordiging van
de Nederlandse Vereniging van Urologen.
De visiedocumenten zijn in de zogenaamde Ronde Tafelbijeenkomst besproken met
vertegenwoordigers van inspectie, verzekeraars en toekomstgerichte professionals uit verschillende
academische en (topklinische) ziekenhuizen. Een vervolg op deze Ronde Tafel Bijeenkomst staat
gepland in voorjaar 2018.
In het kader van het voucherproject: Reflecteren op goede kankerzorg hebben bestuursleden en/of
ambassadeurs 15 urologische /oncologische poliklinieken bezocht om informatie te geven over o.a.
de koers van Leven met blaas- of nierkanker. In 2018 gaan bestuursleden en ambassadeurs verder
met hun bezoeken aan urologische/ oncologische poliklinieken.
In samenwerking met Kantar Public heeft Leven met blaas- of nierkanker in het voorjaar van 2017
een onderzoek naar Zorg zoals ervaren uitgezet. In totaal hebben 200 patiënten en ex-patiënten de
vragenlijst ingevuld. In de vragenlijst zijn verschillende onderwerpen aan bod gekomen zoals het
verloop van de diagnose en de behandeling, de tevredenheid met de zorg die is geboden en de
informatievoorziening.
Het vervolg spiegelonderzoek op Zorg zoals ervaren, Zorg zoals beoogd staat gepland in 2018 en
wordt uitgezet onder urologen. Met de uitkomst van Zorg zoals beoogd komen gegevens vrij die de
basis kunnen vormen voor kwaliteitsverbetering in de blaas- en nierkankerzorg.
In bijlage 1 staat een overzicht van alle activiteiten van de vereniging
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2.2

Ambities en realisatie

In het Meerjarenplan 2017- 2020 heeft Leven met blaas- of nierkanker haar ambities voor de
komende jaren vastgelegd.
De hoofddoelen zijn vanuit missie en visie voor het MJP 2017-2020 geconcretiseerd in:
• Het aantoonbaar verhogen van de kwaliteit van de zorg (in brede zin) voor (ex-)patiënten
• Het realiseren van transparantie in de driehoek patiënt, zorgverleners en financiers waarbij
ook de patiënt een actieve partij is
• Het verkrijgen van onbegrensde toegankelijkheid van relevante informatie voor de patiënt.
Het ontwikkelen van de verenging in de richting van een netwerkorganisatie met, naast de gewone
leden, diverse actieve betrokkenen, geïnteresseerden en ondersteuners. De vereniging is daarbij
zichtbaar als dé KPO voor blaas- en nierkanker. Aan de hand van de hoofddoelen stelt het bestuur
jaarlijks een werkplan vast. In het jaarwerkplan zijn 12 speerpunten geformuleerd. (Zie bijlage 2)
Naast de focus op concentratie van blaas-en nierkankerzorg, tweejaarlijkse enquête onder patiënten
en professionele zorgverleners en de bezoeken aan 15 poliklinieken/ ziekenhuizen heeft Leven met
blaas- of nierkanker zich ook ingezet voor kwaliteit, transparantie en toegankelijkheid van de zorg.
De resultaten hiervan staan beschreven in het activiteitenverslag.

2.3 Governance
2.3.1
Inrichting van bestuur

Leven met blaas- of nierkanker is een patiëntenvereniging voor mensen met blaas- of nierkanker,
kanker aan het nierbekken, kanker aan de urineleiders, kanker aan de plasbuis. Ook partners,
familieleden en deelgenoten van genoemde patiënten kunnen lid worden van Leven met blaas- of
nierkanker. De vereniging is opgericht op 22 december 2000.
Doelstellingen van de vereniging zijn het:
•
geven van informatie betreffende urologische kankers
•
bevorderen van lotgenotencontact
•
behartigen van belangen van mensen die lijden aan een of meerdere vormen van
bovengenoemde kankers.
De vereniging is statutair gevestigd te Baak en ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer 34148155.
Het, onbezoldigde, bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de vereniging
Het bestuur treedt af volgens een rooster dat in de Algemene ledenvergadering van 2017
geactualiseerd is. ( Zie bijlage 3)
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Begin 2017 is het bestuur als volgt samengesteld:
• Lisa Bracht, voorzitter
• Albert Prins, penningmeester
• Guus Venderbosch, secretaris
• Vacature, bestuurslid, portefeuille regio en vrijwilligerszaken
• Vacature bestuurslid algemeen
In de verslagperiode heeft het bestuur 9 maal regulier vergaderd. Twee leden van het dagelijks
bestuur hebben meerdere keren per week contact over actuele onderwerpen. Het bestuur werkt
met een activiteiten- en een besluitenlijst. Een bestuurs- en verenigingsplanner geeft de activiteiten
van (bestuurs)leden weer. De jaarlijkse bestuurscyclus geeft sturing aan de bestuursactiviteiten.
Voor een globaal overzicht van de activiteiten van leden en van het bestuur. ( Zie bijlage 1)
Bij verzekeraar Achmea is met betrekking tot de bestuurdersaansprakelijkheid een Meerkeuzepolis
Vereniging/ Stichting afgesloten.
Taken en verantwoordelijkheden voor bestuur zijn beschreven in het digitale Handboek Bestuur.
Het bestuur kent twee vacatures van:
• bestuurslid, portefeuille regio en vrijwilligerszaken
• bestuurslid, algemeen
Op persoonlijke titel participeert de voorzitter in de Patiënten Advies Commissie Onderzoek (PACO)
van KWF, kankerbestrijding. Vanuit de PACO neemt zij deel aan de Adviescommissie die zich richt op
de positie van de patiënt binnen KWF, kankerbestrijding.
In het verslagjaar is geen officiële klacht bij het bestuur binnengekomen.

2.3.2

Raad van Advies

De raad van advies is samengesteld uit professionals met elk een eigen unieke expertise. De
afzonderlijke leden adviseren het bestuur van Leven met blaas- of nierkanker op hun vakgebied. Ook
hebben verschillende leden in 2017 meegewerkt aan filmpjes over blaas- en nierkanker en
psychosociale zorg.
In de raad van advies zitten:
Corinne Tillier, verpleegkundig specialist urologie bij het Antoni van Leeuwenhoek
Drs. Mariette Labots, internist-oncoloog bij VUmc
Mahmoed Chamany Zadeh, systeemtherapeut en seksuoloog bij Helen Dowling Instituut
Dr. David Bruinvels, klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie bij IKA Ned
Dr. Joost Boormans, uroloog bij Erasmus MC Kanker Instituut
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2.3.3

Continuïteit van Leven met blaas- of nierkanker

Ook in het verenigingsjaar 2017 heeft de penningmeester alle geregistreerde leden, die over 2017 de
contributie nog niet in het najaar betaald hebben opnieuw benaderd. Meerdere leden hebben naar
aanleiding van het verzoek tot betaling, het lidmaatschap opgezegd.
Op 1 januari 2017 telt de vereniging 367 leden. Op 31 december staan ook 367 leden ingeschreven
waarvan :
• 216 (ex-) blaaskanker patiënten
• 100 (ex-) nierkanker patiënten
• 7 andere tumortypen
• 44 onbekend of niet van toepassing
Gedurende het jaar storten 27 (niet-)leden een extra bijdrage, waaronder bijdragen ter
nagedachtenis aan twee overleden leden.
Veel actieve leden bij Leven met blaas- of nierkanker zijn ook in meer of mindere mate patiënt. Niet
altijd kan de vrijwilliger zijn of haar taken binnen de afgesproken tijd vervullen. Ook zijn niet altijd
vrijwilligers beschikbaar die deze taak (tijdelijk) kunnen overnemen. Dit maakt de vereniging
kwetsbaar. Het uitbesteden van diverse activiteiten aan professionals biedt gedeeltelijk uitkomst.

2.4 Externe contacten
2.4.1
Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties

Leven met blaas- of nierkanker werkt in haar activiteiten en projecten samen met diverse organisaties.
Enkele belangrijke organisaties

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganistaties, NFK is een samenwerkingsverband
van 20 Kankerpatiënten organisaties.
De voorzitter of haar vervanger nam deel aan vier Algemene Leden Vergaderingen en een strategie
dag van de NFK. Bestuursleden namen deel aan zes overleggen van de Raad van Strategie& Beleid en
aan vijf bijeenkomsten van de Raad van Belangenbehartiging. De secretaris participeert in de
stuurgroep van het voucherproject en in die van CRM. De voorzitter neemt deel aan de werkgroep
medicijnen en expertzorg.
NFK is lid van Patiëntenfederatie Nederland (NPF) en onderhoudt ook vele samenwerkingen met
andere veldpartijen
Patiëntenfederatie Nederland is een koepel van diverse patiëntenorganisaties en maakt zich sterk
voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst.
NFK, Leven met blaas- of nierkanker werken met NPF samen aan de blaaskankervergelijkingshulp en
kwesties zoals de toegankelijkheid van zorg, transparantie van ervaren kwaliteit.

2.4.2

Contacten met Farmaceutische industrie
Het informeren en het bij elkaar brengen van patiënten zijn twee belangrijke pijlers binnen Leven
met blaas-of nierkanker. De eigen middelen, overheidssubsidie en de subsidie van KWF/NFK die de
vereniging ontvangt, zijn ontoereikend om de diverse activiteiten met betrekking tot
informatievoorziening en lotgenotencontact te realiseren.
Leven met blaas- of nierkanker vraagt dan ook sponsors de vereniging materieel (grant) en
immaterieel (informatie) te ondersteunen. In 2017 onderhield het bestuur in meer of mindere mate
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contact met de volgende farmaceutische bedrijven: B-MS, Ipsen, MSD, Novartis Oncology, Roche en
Pfizer.
Leven met blaas-of nierkanker hanteert in haar contacten met commerciële partijen de Gedragscode
Fondsenwerving van NPF (voorheen NPCF).
Het sponsordossier valt onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur. De voorzitter en/
of penningmeester is verantwoordelijk voor het sluiten en ondertekenen van sponsorcontracten.
Sponsors ontvangen het kwartaalblad en kunnen zich inschrijven op de digitale nieuwsbrief.
De voorzitter en het bestuurslid met de portefeuille externe contacten bezoeken 1 à 2 keer per jaar
de sponsors. In deze gesprekken komt de aanvraag voor het nieuwe kalenderjaar en de evaluatie van
de gesponsorde activiteiten van het vorige of lopende jaar ter sprake. Actuele ontwikkelingen binnen
de farmaceutische industrie en Leven met blaas- of nierkanker zijn ook een onderdeel van het
gesprek.

2.4.3

Internationale Contacten

2.4.3.1

Ronde tafelbijeenkomst, 23 maart 2017
Op uitnodiging van Roche vertegenwoordigde de secretaris van Leven met blaas- of nierkanker de
vereniging op de Ronde Tafelbijeenkomst in London.
Op deze bijeenkomst gingen vertegenwoordigers van organisaties uit Turkije, Griekenland, Spanje,
Nederland, Groot-Brittannië, Finland, Verenigde Staten en Canada met elkaar in gesprek over
preventie van blaaskanker, programma’s om mensen bewuster te maken van kans op blaaskanker,
de symptomen en de risico’s.
In de uitwisseling van ervaringen kwamen opmerkelijk veel dezelfde punten aan de orde. Het is een
inspirerende bijeenkomst geweest, waarbij Leven met blaas- of nierkanker van de Canadese
vereniging interessant voorlichtingsmateriaal heeft ontvangen.

2.4.3.2

International Kidney Cancer Coalition
De International Kidney Cancer Coalition (IKCC) is een onafhankelijk internationaal netwerk van
patiëntenorganisaties die uitsluitend gericht zijn of onder een focus op nierkanker. Zij is in 2009
formeel opgericht als een stichting in Nederland. De organisatie is ontstaan uit een zeer sterk
verlangen tussen de verschillende nationale nierkanker patiëntengroepen om te netwerken, samen
te werken en brochures en hulpmiddelen, kennis en ervaringen te delen.
De 7de internationale jaarvergadering is op 6,7, en 8 april gehouden in Warschau, Polen. Meer dan 50
patiëntvertegenwoordigers, waaronder één ambassadeur van Leven met blaas of nierkanker
volgenden een intensief programma over de laatste ontwikkelingen op het gebied van
nierkankerzorg.
Ook is de eerste Wereld Nierkankerdag van 22 juni 2017 officieel gelanceerd. In samenwerking met
de patiëntengroep Von Hippel Lindau heeft Leven met blaas- of nierkanker een nierkankerquiz onder
belangstellenden uitgezet. Wereldwijd is de quiz in 9 talen vertaald. Voor elke ingevulde quiz ging
een klein bedrag naar nierkanker onderzoek.
2.4.3.3. Conferentie Stockholm
Op 17 en 18 november 2017 heeft te Stockholm voor de eerste maal een conferentie van
kankerpatiëntenorganisaties uit de Scandinavische landen en Nederland plaats gevonden. Namens
Nederland waren er vertegenwoordigers van enkele patiëntenorganisaties aanwezig, waaronder één
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van Leven met blaas- of nierkanker. Doel was van elkaar te leren en informatie uit te wisselen.
Thema’s waren o.a. beïnvloeden van politieke besluitvorming, betere toegang tot informatie over
mogelijke behandelingen en verbeteren van communicatie tussen arts en patiënt.

3. Activiteitenverslag
3.1

Lotgenotencontact

Leven met blaas- of nierkanker hecht waarde aan het verbeteren van onderlinge contacten van
blaas- en nierkankerpatiënten en hun deelgenoten. In 2017 is in samenwerking met een polikliniek/
kliniek gestart met het organiseren van een regionale bijeenkomst. Deze bijeenkomsten zijn positief
beoordeeld. In het najaar van 2018 staan, in plaats van een 2de Landelijke ContactDag, 3 regionale
bijeenkomsten gepland.
De afgelopen jaren is mede door de komst van de sociale media de manier waarop lotgenotencontact tot stand komt veranderd.
De contacten via de lotgenoten telefoon zijn verminderd, de contacten via de email enigszins zijn
toegenomen. (Zie bijlage 4)
Het aantal lotgenoten dat ons vindt op facebook is tot nu toe beperkt.
Bij aanmelding voor de vereniging zijn alle nieuwe leden, als hiermee nog geen contact is geweest,
ter kennismaking gebeld. In totaal zijn er 33 nieuwe leden gebeld. Het doel van deze contacten is de
nieuwkomers bekend te maken met de vereniging. De nieuwe leden vinden het vaak ook prettig om
hun persoonlijke verhaal te vertellen.
Een bestuurslid heeft in 2017 20 leden gebeld om persoonlijk contacten met leden te onderhouden.
Het doel van deze gesprekken is contact te onderhouden, te informeren naar de persoonlijke
omstandigheden en om feedback te vragen. Leden waarderen deze telefoontjes.
In het kader van de privacy worden de verslagen van de contacten niet meer verzameld.
Uitzonderlijke situaties worden door betrokkenen anoniem gemeld aan het verantwoordelijk
bestuurslid.
Belangrijke informatie voor het beleid van de vereniging wordt in het bestuur besproken en wordt
indien gewenst verwerkt in het beleid.
Forum
Het forum is in 2017 weinig bezocht. Er waren weinig personen actief.
Facebook
In het voorjaar is Leven met blaas- of nierkanker gestart met een facebook pagina. De betrokken
vrijwilliger is helaas door ziekte onvoldoende in de gelegenheid geweest hier verder vorm en inhoud
aan te geven.
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3.2

Informatievoorziening

Het aantal beschikbare media groeide de afgelopen jaren. Naast de klassieke wijze van informeren
vindt er een verschuiving plaats van klassiek naar moderne middelen. Hierbij valt te denken aan email, digitale nieuwsbrief en eigen website. Leven met blaas- of nierkanker heeft in 2017 ook ingezet
op de moderne communicatiemiddelen, zoals YouTube.
Patiënten en leden zijn over het algemeen wat ouder, 60+. Het grootste deel maakt gebruik van
digitale media, sommigen met ondersteuning.
De klassieke media hebben nog steeds een duidelijke plaats. Die zullen zeker niet op korte termijn
verdwijnen.
Leven met blaas- of nierkanker zet in op vergroten van het aandeel digitale media omdat er zo
sneller, groter en goedkoop bereik te realiseren is. De leidraad is dan ook: digitaal waar mogelijk,
klassiek indien wenselijk.
Samenhang Communicatie
Het grootste succes zit in de samenhang van de communicatie. Lezers van de nieuwsbrief hebben het
vaakst doorgeklikt op de samenvattingen die wij hebben gemaakt over de Landelijke Contactdag over
immuuntherapie en op de films van het YouTube kanaal die op onze website staan. Na het versturen
van de nieuwsbrief is ongeveer 3 weken meer “verkeer” op YouTube.
Nieuwsbrief
In 2017 zijn zes nieuwsbrieven verstuurd en daarnaast nog vijf specifieke online berichten en/ of
uitnodigingen. Hiermee zijn leden en andere betrokkenen snel en adequaat geïnformeerd.
Uit analyse blijkt dat nieuwsbrieven van Leven met blaas- of nierkanker door 60% van de ontvangers
wordt geopend en door 20% wordt doorgeklikt. (Zie bijlage 5)
Magazine
In 2017 is het magazine 4 keer verschenen. Het derde kwartaalnummer was een themanummer
“Immunotherapie”. Dit themanummer is breed verspreid onder poliklinieken en professionals. Het
magazine is ook -onder een speciale code- op de website beschikbaar.
Meerdere keren is op verschillende websites van professionals verwezen naar artikelen in het
magazine.
YouTube
In 2017 zijn nieuwe filmpjes op YouTube geplaatst. Voor veel leden en anderen is het soms lastig om
naar informatie- en contactbijeenkomsten te komen. Met video’s en live-verbindingen kunnen
betrokkenen deze bijeenkomsten wel bijwonen. Visuele informatie is voor velen makkelijker dan
schriftelijke informatie. Van de twee Landelijke ContactDagen zijn verschillende videoverslagen
gemaakt en op YouTube geplaatst.
Het kanaal telde in 2017 5399 views met een totale kijktijd van 20.104 minuten (zie bijlage 6).
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Website
De problematiek rondom de samenwerking van kanker.nl met NFK/KPO’s is er debet aan geweest
dat bestaande site wel inhoudelijk is onderhouden maar wat betreft vormgeving niet vernieuwd is.
Het ligt in de planning om in 2018 door middel van grants financiële middelen te genereren ter
actualisatie van de website.
Vanaf april 2017 heeft Leven met blaas- of nierkanker websitebezoek kunnen bijhouden. (Zie
hiervoor bijlage 7)
Landelijke Contactdagen
Op zaterdag 8 april is na de ALV de eerste Landelijke ContactDag van 2017 georganiseerd.
Een algemene presentatie over ontwikkeling zorgpaden is gehouden door Mw. Violet Petit-Steeghs
MSc, Athena Instituut en de heer drs. Jurriaan Oosterman, Europese Associatie Urologie (EAU)
Vervolgens hield prof. dr. Bart Kiemeney Radboudumc voor de groep van blaaskankerpatiënten een
lezing ober Erfelijkheid en blaaskanker. Mevrouw dr. Dorien Ripping, IKNL gaf een toelichting op het
onderzoek BlaZIB, blaaskankerzorg in beeld.
Voor de groep van nierkankerpatiënten verzorgde mw. dr. Alina Vrieling, Radboudumc een lezing
over haar onderzoek naar Lichaamssamenstelling in relatie tot ziekteverloop bij nierkanker.
Op zaterdag 4 november heeft de tweede Landelijke ContactDag van 2017 plaatsgevonden. De
Algemene presentatie is verzorgd door Mw. Nanda Wiegman en Mw. Marit van de Water over het
nieuwe centrum Kwaliteit van leven van AVL/NKI
Guus Venderbosch, secretaris van Leven met blaas- of nierkanker, gaf vervolgens een toelichting op
het patiëntenonderzoek van Kantar Public over Zorg zoals ervaren.
Voor Blaaskanker gaf dr. Bradley Pieters, radiotherapeut AMC Amsterdam een presentatie over
Radiotherapie bij blaaskanker.
Het belang van Concentratie van de blaaskankerzorg is gepresenteerd door
Irene Dingemans, beleidsmedewerker NFK en Lisa Bracht, voorzitter van Leven met blaas- of
nierkanker.
De presentatie van dr. Adriaan Bins, medisch oncoloog AMC Amsterdam ging over de
behandelmogelijkheden van nierkanker in de 1e, 2de en 3de lijnszorg.
Dr. Rachel Giles, onderzoeker UMCU en voorzitter IKCC (International Kidney Cancer Coalition)
hield een presentatie over nieuwe ontwikkelingen nierkankerzorg en het belang van IKCC.
De verslagen van bovengenoemde presentaties zijn te vinden in het Archief Presentaties op de
website.
Thuisarts.nl
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekte.
De site is bedoeld voor mensen die klachten willen verminderen, twijfelen of ze naar de huisarts
moeten, meer willen weten over een diagnose of die op zoek zijn naar meer informatie over
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gezondheid en ziekten. Leven met blaas- of nierkanker heeft meegewerkt aan het tot stand komen
van informatie over blaaskanker.

3.3

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging
Een kankerpatiëntenorganistatie alleen heeft onvoldoende “massa” om invloed uit te oefenen. In
samenwerking met andere KPO’s en in NFK verband staat Leven met blaas- of nierkanker sterker.
Op basis van krachtenbundeling en solidariteit werkt Leven met blaas- of nierkanker aan de
emancipatie van kankerpatiënten en verbetering van hun positie in de volle breedte van het
individueel en maatschappelijk functioneren. Hierbij gaat Leven met blaas- en nierkanker uit van het
perspectief van de patiënt.
Leven met blaas- of nierkanker zoekt hiervoor voortdurend samenwerking met organisaties zoals,
NPF, NVU, NVMO, V&VN, Stichting Duos en onderzoekers van Academische Ziekenhuizen en
onderzoeksinstituten.
Gedeelde ervaringen vormen de basis voor het behartigen van belangen. Ook geeft de vraag van
maand, die op de website staat, informatie over wat bezoekers van een actueel onderwerp vinden
en geven hierdoor input aan beleid. (Zie bijlage 8)
De activiteiten in het kader van belangenbehartiging zijn ook in 2017 enorm toegenomen. Er is op
verschillende wijze een beroep gedaan op de exclusieve ervaringsdeskundigheid met betrekking tot
blaas- en nierkanker.
Raden NFK
In federatief verband participeert de voorzitter in de Raad van Belangenbehartiging. Onderwerpen
die binnen deze raad aan de orde komen hebben betrekking op:
• Betere kwaliteit van zorg
• Betere kwaliteit van leven
• Betere toegankelijkheid van de zorg.
De activiteiten vanuit Leven met blaas- of nierkanker zijn in 2017 hier gedeeltelijk van afgeleid.
Ook in de Raad van Strategie & en Beleid vertegenwoordigt de voorzitter Leven met blaas- of
nierkanker. Onderwerpen in dit overleg zijn:
• Samenwerking KWF en NFK
• De ontwikkeling van de federatie
• Subsidieregeling
Voucherproject 2016-2019, Reflectie op goede kankerzorg: anders kijken, duiden en doen

Kankerpatiëntenorganistaties streven naar goede oncologische zorg. Daarvoor is het nodig dat zij in
gesprek zijn en blijven met ziekenhuizen om aan te geven wat patiënten belangrijk vinden in de
oncologische zorg en dat dit geïntegreerd is in de werkwijze / cultuur van een zorgteam.
In dit driejarig project staat patiëntenparticipatie in Comprehensive Cancer Networks
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(regionale kanker netwerken) voorop. Concentratie van de oncologische zorg is hier een onderdeel
van.
Bestuursleden van Leven met blaas- of nierkanker participeren in de stuurgroep en werkgroep van
het project.
Vergelijkingshulp blaaskanker
In samenwerking met NFK, NPF en NVU zijn de uitgangspunten voor de vergelijkingshulp blaaskanker
voor 2016-2017 besproken en door NPF verwerkt. Een bestuurslid participeert in dit overleg.
Verder participeert Leven met blaas- of nierkanker in de werkgroep Medicijnen, project Kwaliteit en
Doelmatigheid (evaluatie van de zorg) en in het project Samen Beslissen.
Wetenschappelijk onderzoek
Onderzoekers van AVL/NKI, ErasmusMC, Radboudumc, UMCG, VUmc, Hubrecht Institute hebben
Leven met blaas- of nierkanker benaderd om input te vragen over 9 wetenschappelijke studies.
Leven met blaas- of nierkanker participeert ook in projecten of werkgroepen :
• EAU- patiëntenzorgpaden, European Association of Urology het ontwikkelen van digitale
zorgpaden voor patiënten, afgeleid van de EAU-richtlijnen.
• Race-studie, het hoofddoel van RACE is om de (kosten-) effectiviteit van robot-geassisteerde
radicale cystectomie (RARC) te vergelijken met open radicale cystectomie (ORC) bij
patiënten met blaaskanker. Goede vergelijkende studies ontbreken momenteel.
• BlaZib, BlaZIB staat voor BlaaskankerZorg In Beeld. BlaZIB is een landelijke
kwaliteitsregistratie voor blaaskankerzorg.

4. Organisatie
4.1

Vrijwilligers
Het handboek Vrijwilligers ondersteunt de lotgenotencontactpersonen en de ambassadeurs in de
uitvoering van hun werkzaamheden. De vrijwilligers hebben een vrijwilligersovereenkomst
ondertekend.
Het Handboek Bestuur is een dynamisch document waarin de basisdocumenten van de vereniging en
de procedures zijn vastgelegd.
De redactie van het Magazine bestaat naast de redacteur uit 3 vrijwilligers. Er zijn 8 ambassadeurs
binnen de vereniging actief. Voor lotgenotencontact zijn 4 vrijwilligers met specifieke deskundigheid
beschikbaar. Voor beoordelen van onderzoeksaanvragen en ondersteunen van wetenschappelijk
onderzoek vanuit patiëntenperspectief zijn 4 vrijwilligers beschikbaar. De kascommissie bestaat uit 3
leden. Het bestuur bestaat uit 3 vrijwilligers. Sommige vrijwilligers vervullen meerdere rollen. In
totaal zijn 23 vrijwilligers binnen de vereniging actief.
Het bestuur voert een actief en continue beleid op het werven van vrijwilligers. Indien gewenst
kunnen vrijwilligers een adequate scholing volgen.
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4.2

Bureau-organisatie

Leven met blaas- of nierkanker heeft de ledenadministratie, ondergebracht bij de van NFK.
De financiële administratie is uitbesteed aan Peer Belastingadvies en Administratie, gevestigd in
Amsterdam en Utrecht

5. Financieel verslag
De concept jaarrekening 2017 is in een apart document beschreven.
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6. BIJLAGEN.
6.1.

•

Globaal overzicht van activiteiten van vrijwilligers en van het bestuur.
Actualiseren patiëntenwijzer blaaskanker in samenwerking met NPF

•

Bezoeken van relevante congressen symposia en bijeenkomsten:
o Patiëntencongres Roche, London
o IKCC congres, Warschau
o Patiëntencongres, Pfizer, Stockholm
o 2e nationale kankeroverleverschap symposium
o Roche, patiëntenorganisatiedag
o Zorgverzekeraars Nederland
o Symposium PKS
o Symposium AVL
o Symposium NKR
o KWF Adviesevent
o Erasmus Rotterdam Symposium

•

Deelnemen aan raden en participatiegroepen van NFK
o Raad Belangenbehartiging
o Raad Strategie & Beleid
o Stuur- en projectgroep voucherproject
o Werkgroep expertcentra
o Geneesmiddelencommissie

•

Deelnemen aan Informatiemarkten en (regio) bijeenkomsten
o Martini Ziekenhuis
o V&VN oncologiedagen

•

Interview gegeven
o Palliatieve Zorg (UMCU)
o Medische Oncologie ( tijdschrift NVMO)
o Immunotherapie (farmaceutische industrie)
o Moleculaire Tumor Boards (Radboudumc)

•

Onderhouden contacten KWF
o Adviescommissie Patiënten

•

Onderhouden contacten met 5 (farmaceutische) bedrijven
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•

Onderhouden contacten professionals
o NVU
o Stichting DUOS
o Santeongroep
o Erasmusmc
o VUmc
o AMC
o UMCU
o UMCG
o Radboudumc
o AVL/NKI
o Martini Ziekenhuis
o Meander
o Rijnstate
o Rots, Salland, Twente
o St. Antonius Nieuwegein

•

Organiseren bijeenkomsten leden en vrijwilligers
o maart, vrijwilligers
o april Ambassadeurs
o november Ambassadeurs
o Wereld nierkankerdag 22 juni 2017

•

Participeren in Els Borst gesprekken

•

Participeren in aanvraag wetenschappelijk onderzoek
o AVL, Radboudumc, UMCG, VUmc, ErasmusMC, Hubrecht Institute

•

Participeren in Provinciale organisaties
o Zorgbelang Groningen

•

Participeren in specifieke werkgroepen
o Thuisarts.nl voor blaaskanker
o Richtlijn aanpassing nierkanker
o Consultkaart blaaskanker
o Overleg blaasindicatoren

•

Participeren in externe project en/of werkgroepen
o EAU, digitale patiënten zorgpaden
o Race studie, 2 x projectgroep over voortgang studie
o BlaZIB

•

Presentaties:
o NVU, AIOS voorlichting KPO
o VUmc presentatie VP leidinggevenden
o Regio netwerk Salland Twente
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6.2.

Speerpunten 2017

Speerpunt 1: Concentratie blaas- en nierkankerzorg.
Speerpunt 2: Ontwikkelen en introduceren monitor op basis van criteria voor patiëntgerichte
nierkanker zorg.
Speerpunt 3: Tweejaarlijkse enquête onder patiënten/naasten en professionele zorgverleners
Speerpunt 4: Uitbreiding OWise-app met specifiek gedeelte blaas – en nierkanker.
Speerpunt 5: Realisatie transparantie in resultaten in nierkankerzorg.
Speerpunt 6: Lotgenotencontact
Speerpunt 7: Vernieuwen magazine
Speerpunt: 8 Digitale nieuwsbrieven voor leden, netwerk en pers realiseren.
Speerpunt 9: Informatieproducten ontwikkelen, onderhouden en uitgeven.
Speerpunt 10: Vanzelfsprekende samenwerking professionals. Instandhouden professioneel netwerk.
Speerpunt 11: Actualiseren en onderhouden website, forum en lezerspeilingen
Speerpunt 12: Doorstart, vernieuwen en gebruik shared services
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6.3.

Rooster van aan- en aftreden

Rooster van aan- en aftreden bestuur Leven met blaas-of nierkanker 2017
2014
Voorzitter

2015

2016

2e termijn

Secretaris

Aangetreden
als
bestuurslid 1e
termijn. In
2016 functie
secretaris
toebedeeld
door het
bestuur.

Algemeen
bestuurslid

Aantredend

2018 2019

2020

3e
termijn

2e termijn

Penningmeester

Algemeen
Bestuurslid

2017

2021

2022
Aftredend

3e
termijn

2e
termijn

Aftredend

Vacature
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6.4.

Overzicht Lotgenotencontact 2017

Lid+
Blaaskanker Nierkanker Medische
Psycho- Diversen Beoordeling
Geen
vragen, w.o.
sociaal
Gesprek/eLid medicijnen
mailcontact
1
+
+
+
+
1
+
2
+
+
+
+
1
+
3
+
+
+
+
1
+
4
+
+
+
+
2
+
5
+
+
+
+
3
+
6
+
+
+
+
2
+
7
+
+
+
+
2
+
8
+
+
+
4
+
9
+
+
+
4
+
10
+
+
+
+
1
+
11
+
+
+
+
2
+
12
+
+
+
+
5
+
13
+
+
+
+
4
+
14
+
+
+
+
5
+
15
+
+
+
+
2
+
16
+
+
+
+
2
+
Registratie kalenderjaar 2017; 2 bellers zijn geen lid van de vereniging geworden. 8 bellers met
blaaskanker en 8 met nierkanker. Medische vragen zijn 16 x gesteld en ook 16 vragen op het gebied
psychosociaal welbevinden. Opmerkelijk is dat 16 personen, 41 keer gebeld zijn. Alle gesprekken zijn
positief beoordeeld.
Via info@blaasofnierkanker.nl zijn 9 verzoeken, 6 voor blaaskanker en 3 voor nierkanker, ter
ondersteuning binnen gekomen. Vragen hebben vooral betrekking op medische ondersteuning.
Ondernomen acties n.a.v. vragen via de lotgenotentelefoon en website:
- Op de landelijke contactdag zijn sprekers uitgenodigd die een presentatie hielden over
Kwaliteit van Leven (AVL-NKI), Zorgpaden voor blaas- en nierkanker, Blaaskanker en
erfelijkheid, Radiotherapie bij blaaskanker, Voeding en leefstijl bij nierkanker.
- Verslagen/video’s hiervan staan op de website van de vereniging.
Contact met leden en niet-leden
Twintig leden die al langer lid zijn van de vereniging zijn gebeld door een bestuurslid. De
lotgenotencoördinator heeft met 33 nieuwe leden telefonisch kennisgemaakt.
In het verslagjaar zijn in totaal 94 telefonische gesprekken gevoerd met (niet-) en leden.
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6.5.

Analyse Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven Leven met blaas- of nierkanker 2017
In 2017 heeft Leven met blaas- of nierkanker verschillende digitale nieuwsberichten verstuurd. Naast
reguliere nieuwsbrieven heeft de vereniging in 2017 nieuwsberichten verstuurd voor het onderzoek
‘enquête zorg zoals ervaren’, de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering en Landelijke
Contactdag, aandacht voor Wereld nierkankerdag en het onderzoek ‘late gevolgen bij kanker’. Dit zijn
eenmalige mailingen naar specifieke doelgroepen. De berichten en resultaten zijn onderling niet
vergelijkbaar en staan daarom niet in onderstaande rapportage.
In onderstaande tabel staan alleen de reguliere nieuwsbrieven in 2017 gestuurd naar de gehele lijst
(leden en mensen die zich spontaan hebben aangemeld).
Nieuwsbrief
nummer

Datum

Aantal
mensen
naar wie de
nieuwsbrief
is
gestuurd

Aantal
mensen
dat de
nieuwsbrief
succesvol
heeft
ontvangen

Aantal
mensen
dat de
nieuwsbrief
heeft
geopend

Aantal
mensen dat
op artikel
doorgeklikt (click
rate:
% ten opzichte
van kolom 4)

Percentage
kliks per uniek
geopende
nieuwsbrief
(clicks per
unique opens:
% ten opzichte
van kolom 5)
24,4%
45,0%
22,8%
9,5% (2)
26,9%
35,2%

1-02
440
438
266 (60,7%)
65 (14,8%)
9.
10.
1-05
450
445
282 (63,4%)
127 (28,5%) (1)
2 -09
455
451
276 (61,2%)
63 (14,0%)
11.
2 -10
452
449
264 (58,8%)
25 (5,6%)
12.
1 -11
454
451
249 (55,2%)
67 (14,9%) (3)
13.
3 12
456
452
267 (59,1%)
94 (20,8%) (4)
14.
Toelichting:
(1)
Het aantal mensen dat heeft doorgeklikt op een artikel is fors hoger. Er is vooral geklikt op de
artikelen naar samenvattingen van presentaties tijdens de Landelijke Contactdag.
(2)
Het is niet duidelijk waarom in de nieuwsbrief in oktober minder vaak is doorgeklikt. Wellicht
omdat in de nieuwsbrief aankondigingen stonden en mede daardoor minder mogelijkheden om
door te klikken. Top 3 doorklik: informatie over levenseinde, informatie over pijn en kanker en
vraag van de maand.
(3)
Top 3 doorklik: tekort BCG, YouTube blaasspoelingen, jaarwerkplan 2018.
(4)
Top 5 doorklik: samenvattingen van presentaties tijdens de Landelijke Contactdag LCDbericht
expertzorg, LCDbericht radiotherapie, LCDbericht YouTube-immuuntherapie Inge Diepman,
informatie zorgverzekering en LCDbericht nieuw centrum voor kwaliteit van leven.
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6.6.

Overzicht views YouTube

Overzicht bezoek YouTube kanaal 2017
Kijktijd min.
20.104

%

Aantal
Views
5399

%

Webinar nierkanker, gehele uitzending

8482

42%

986

18%

Blaasspoelingen

3565

18%

2542

46%

Nierkanker: wat nu?

1735

9%

389

7%

Behandeling bij uitgezaaide nierkanker

1587

8%

350

6%

Dr. Carl Wijburg over blaasverwijdering

1573

8%

216

4%

Nierkanker en behandelingen

829

4%

265

5%

Immunotherapie

770

4%

151

3%

Ervaringen Immunotherapie bij nierkanker

733

4%

219

4%

Ervaringen Immunotherapie bij blaaskanker

692

3%

207

4%

Bijwerkingen immunotherapie

138

1%

74

1%

Kijkcijfers Nierkanker webinar via Quadia
Webinar en video

blaasspoelingen

5620
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6.7.

Overzicht websitegegevens

April 2017 tot en met december 2017
Paginaweergaven
Unieke paginaweergaves
Ge. Tijd op pagina
Bouncepercentage
Uitstappercentage

2.367
17.402
00.01.14
58,07%
35,92%

Pagina/%

Leven-met blaas- of nierkanker/home

6376 /28,51%

Leven-met blaas- of nierkanker/blaas-of nierkanker

2476 /11,07%

Leven-met blaas- of nierkanker/lotgenotencontact

769 /3,44%

Leven-met blaas- of nierkanker/over-ons

621/2,78%

Leven-met blaas- of nierkanker/organisatie

601/2,69%

Leven-met blaas- of nierkanker/lotgenotencontact/ervaringsverhalen- Xandra

589/2,63%

Leven-met blaas- of nierkanker/ lotgenotencontact/ervaringsverhalen-Guus

505/2,26%

Leven-met blaas- of nierkanker/ lotgenotencontact/ervaringsverhalen immunotherapie455/2,03%
Leven-met blaas- of nierkanker/ lotgenotencontact/ervaringsverhalen Marianne

448/2,00%

Leven-met blaas- of nierkanker/ lotgenotencontact/ervaringsverhalen

436/1,95%
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6.8.

Inventarisatie vraag van de maand

Leven met blaas- of nierkanker | Vraag van de maand in 2017
Leven met blaas- of nierkanker raadpleegt haar achterban regelmatig over actuele onderwerpen via
‘vraag van de maand’. Hieronder een overzicht van vragen en antwoorden in 2017. De vraag van de
maand komt steeds op de verenigingswebsite te staan. In de nieuwsbrief staat iedere keer de vraag
van de afgelopen maand met de antwoorden en de vraag voor de volgende maand.

Nr.

Vragen in 2017

Antwoord 1

Antwoord 2

1.

Februari: Concentratie van blaas- en
nierkankerzorg betekent een verdere
specialisatie van de zorg. Het gaat hier om
behandelingen die niet vaak voorkomen (laag
volume) en ingewikkeld (hoog complex) zijn.
Bij concentratie van de zorg vinden de minder
voorkomende behandelingen op een kleiner
aantal ziekenhuislocaties plaats en worden
vaker door dezelfde specialisten uitgevoerd.
Vindt u dit een goede ontwikkeling?
Maart: Uit onderzoek van de
Patiëntenfederatie Nederland, blijkt dat 50%
van de patiënten die een andere arts vragen
mee te kijken naar hun ziektebeeld (zog.
Second Opinion) een ander behandeladvies
krijgt. Van alle mensen die een second opinion
zouden willen aanvragen, zegt 20% dat niet te
durven zeggen tegen de (behandelend) arts.
Wist u dat u, in geval van twijfel, ook via uw
zorgverzekeraar om een second opinion kan
vragen?
April: Om de belangen van (ex)kankerpatiënten goed te behartigen en een
effectieve patiënteninbreng te realiseren, is het
noodzakelijk dat een patiëntenvereniging
onafhankelijk van subsidiegevers en/of
sponsoren kan werken.
Bent u het hiermee eens of oneens?
Mei: In Nederland worden in totaal 8
Regionale Oncologie Netwerken opgericht,
(ook wel CCN's genoemd) waarbinnen per
tumorgroep wordt samengewerkt en expertise
en ervaring worden gedeeld. Leven met blaasof nierkanker is in gesprek met het eerste
officiële netwerk, OncoZON (zuidoost
Nederland) om tot een intensieve, structurele
samenwerking te komen. Het ligt voor de hand
om aansluitend op deze oncologienetwerken,
ook binnen de vereniging een structuur op te

96%

4%

Totaal
aantal
reacties
24

38%

62%

8

78%

22%

9

2.

3.

4.

Geen gegevens
beschikbaar

23

5.

6.

7.

8.

9.

10.

zetten van 8 regio's voor voorlichting,
lotgenotencontact en belangenbehartiging.
Bent u het hiermee eens of oneens?
Juni: Uit de enquête ‘Zorg zoals ervaren’ blijkt
dat slechts bij een derde van de
ondervraagden, door zorgprofessionals
gewezen is op de mogelijkheid van
psychosociale ondersteuning. Tegelijkertijd
geven respondenten aan psychosociale
ondersteuning het meeste gemist te hebben /
te missen.
Wist u dat alle (ex-)kankerpatiënten recht
hebben op psychosociale ondersteuning?
Juli en augustus: Uit de enquête ‘Zorg zoals
ervaren’ blijkt dat het krijgen van informatie en
voorlichting over de diverse aspecten die bij
de behandeling van blaas- of nierkanker aan
de orde komen (bijv. keuze ziekenhuis,
behandelopties, rechten op diverse vormen
van zorg etc.), nog onvoldoende
gegarandeerd is. Wat zou volgens u de beste
manier zijn om dit te verbeteren?
September: Het blijkt dat veel
zorgprofessionals nog onvoldoende bekend
zijn met de diagnostiek en behandeling van
pijn bij patiënten met kanker (Richtlijn Pijn bij
kanker - 2015). Wordt of werd u tegen de pijn
zodanig behandeld dat u pijnvrij bent of een
aanvaardbare pijn ervaart?
Oktober: Het is in het voordeel van patiënten
dat verzekeraars en ziekenhuizen samen
medicijnen gaan inkopen.
Bent u het daarmee eens of oneens?
November: De geluidsopname van een
gesprek met de zorgverlener (arts of
specialistisch verpleegkundige) kan patiënten
helpen bij het grip hebben op hun zorgtraject.
De artsenfederatie KNMG roept artsen op hier,
met in achtneming van minimale spelregels
(vooraf melden en geen openbaarmaking
zonder toestemming) aan mee te werken. Zou
u het gesprek met uw arts willen opnemen/had
u dat achteraf gezien graag gedaan?
December 2017 en januari 2018: Uit
onderzoek door de Nederlandse Federatie van
Kankerpatiëntenorganisaties blijkt, dat 64%
van de (ex-)patiënten soms nog jaren later last
heeft van klachten zoals: vermoeidheid (70%),
verminderde lichamelijke conditie (55%),
seksuele problemen (46%),
concentratieproblemen (41%),
geheugenproblemen (38%) of zenuwpijn
(26%).

60%

40%

5

0x
voorlichtings/informatie
sessies door
zorgprofessionals, met
de mogelijkheid tot het
stellen van vragen

0x animaties en
voorlichtingsfilms
via de website /
YouTubekanaal
van de
vereniging

4x beide
keuzes zijn
even
belangrijk

100%

1

6%

17

94%

100%

16%

10

84%

19

24

Slechts 24% van de (ex-)patiënten gaf aan te
weten dat ze hier later mee geconfronteerd
kunnen worden. De voorlichting over deze
zgn. late effecten door ziekenhuizen blijkt nog
tekort te schieten.
Bent u door het ziekenhuis, waar u behandeld
werd, gewezen op de mogelijkheid dat deze
klachten zich later kunnen voordoen?
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