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Doelen Speer-
punten 

Belangen- 
behartiging 

Lotgenoten-
contact 

Informatie- 
voorziening 

Resultaat In samen-
werking met 

2.1 Kwaliteit  
 

      

2.1.1  Concentratie blaas- 
en nierkankerzorg. 

1  
X 

  Hoogwaardige blaas- en 
nierkankerzorg en minder 
praktijkvariatie. 
Transparantie van de 
kwaliteit van de blaas- en 
nierkankerzorg. 

NVU, 
NVRO,NVMO, 
Soncos, IKNL, NFK 

2.1.2. Introductie en uitrol 
vergelijkingshulpen op basis 
van criteria voor 
patiëntgerichte nierkanker 
zorg. 

2  
X 

  
          X 

Gemotiveerde keuze voor 
een ziekenhuis en 
behandelaar door 
patiënten. 
Predictiemodel wordt in 
2019 afgerond. 
Vergelijking radicale en 
partiële nefrectomie. 
Patiëntenperspectief in 
registratie niercelkanker 
gerealiseerd (nazorg, 
voorlichting). 

Patiënten,  
zorgverleners 

2.1.3.  
Actieplan opstellen en 
uitvoeren op basis van 
resultaten tweejaarlijkse 
enquête onder patiënten en 
professionele zorgverleners 
 

3 X   Digitale enquêtes geven 
inzicht in de ervaren  
verleende respectievelijk 
ontvangen zorg. 

Niet-leden en 
leden, 
NVU, 
NVRO,NVMO, 
Soncos, V&VN. 

2.1.4  
Introductie patiënten-app 
specifiek voor blaas – en 

4   X Patiënten beschikken 
over hulpmiddel om 
voortgang zelf bij te 
houden. 

Px HealthCare 



nierkanker. Uitrol naar 
patiënten. 
 

2.1.5. Actualiseren 
patiëntenwijzer 
blaaskanker. 

   X Jaarlijks versie 
patiëntenwijzer  

NPF 
NVU 

2.1.6. Bijeenkomsten 
lotgenotencontactpersonen 
en ambassadeurs 

  X X Geschoolde en 
gemotiveerde 
vrijwilligers 

NFK en KPO 

2.1.7. Participeren in 
wetenschappelijk 
onderzoek. 

 X 
 
 

 
 
 

 
 
 

Participatie in 
projectgroepen 
verschillende 
onderzoeken. 
Beoordeling vanuit 
patiëntenperspectief. 

Diverse 
onderzoekers van 
onderzoeks-
instellingen. 

2.1.8. Actief participeren in 
voucherprojecten. 

  
X 

 
 

 
 

Geformuleerde 
resultaten  
voucherprojecten 

NFK en andere 
KPO. 
 

2.2 Transparantie 
 

      

2.2.1.Realisatie 
transparantie resultaten in 
blaaskankerzorg. 

  
X 

  
X 

Inzicht hebben in 
resultaat en kwaliteit van 
leven na een gesloten en 
open cystectomie. 
Blaaskankerzorg in beeld 
lopende het BlaZiB 
onderzoeksproject. 

RACE-studie, 
IKNL. 

2.2.2. Realisatie 
transparantie resultaten in 
nierkankerzorg. 

5 X  X Inzicht hebben in 
resultaat open en 
gesloten nefrectomie. 
Inzicht hebben in 
resultaten partiële en 
radicale nefrectomie. 

NVU, IKNL. 



2.3. Toegankelijkheid 
 

      

2.3.2. Twee Landelijke 
Contactdagen en jaarlijkse 
regiobijeenkomsten 

  X X (Niet-) leden ontmoeting 
en ondersteuning. 
Verkrijgen actuele 
informatie. 

Actieve leden 
Professionals. 

2.3.3. Lotgenotencontact 6  X X Lotgenotengesprekken. 
Contacten via sociale 
media. Laagdrempelige 
onderlinge contacten 
ontwikkelen. 

Actieve leden. 

2.3.4. Participeren in 
internationale organisatie 
Kidney cancer 
Samenwerking in 
Nederlands taalgebied 

 X  X Verkrijgen actuele 
informatie. 
Belangenbehartiging op 
Europees niveau. 

IKCC 
 

2.3.5.1. Magazine 
vernieuwen, realiseren en 
verzenden. 
 

 
 

7 

X  X Vier uitgaves van 24 blz. 
Groter bereik, betere 
kwaliteit en beoordeling 
magazine. 

Redactie, 
professionals, 
leden 

2.3.6. Digitale 
nieuwsbrieven voor leden, 
netwerk en pers realiseren. 

8   X Zestien digitale 
nieuwsbrieven voor 
leden, netwerken en 
persberichten. 

Redacteur en 
actieve leden 

2.3.7.Informatieproducten 
ontwikkelen, onderhouden 
en uitgeven. 

9  
X 

  
X 

Voorlichtingsmateriaal  
Kwaliteitscriteria Webinar 
Video’s YouTube-kanaal. 
 

NVU, 
NVRO,NVMO, 
V&VN. 
 

2.3.8. Participeren in 
generieke 
informatievoorziening en 
belangenbehartiging NFK. 

 X  X Beleidsdocumenten. 
Bekendheid van ver-
eniging bij professionals 
vergroten. Scholing 

Actieve leden en 
andere KPO 



Participeren V&VN 
oncologiedagen 

medewerkers/vrijwilligers 
organiseren. 

2.3.9  
Organisatie nier- en 
blaaskankerdag/maand met 
publiekscampagnes in 
(inter)nationale 
samenwerking 
 

 x   Meer aandacht bij 
publiek, risicogroepen en 
sector voor preventie en 
behandeling blaas- en 
nierkanker 

Andere KPO, NVU, 
huisartsen, 
Europese en 
Noord-
Amerikaanse 
zusterorganisaties. 

2.4 Netwerkorganisatie 
 

      

2.4.1. Vanzelfsprekende 
samenwerking 
professionals. 
Instandhouden 
professioneel netwerk. 
 

10 X   Intensieve samenwerking 
met professionals. 
Zichtbaar, herkenbaar en 
aanspreekbaar zijn. 
 

NVU, 
NVRO,NVMO, 
Soncos, V&VN 

2.4.2. Actualiseren en 
onderhouden website, 
forum en lezerspeilingen 
functie. 
 

11 X  X Informatieve website, 
actueel forum, vraag van 
de maand(input voor 
beleid) 

Actieve leden 
Webmaster en 
webbeheerder 

2.4.3. Koppelen regio’s aan 
Kankernetwerken (CCN). 
 

 X  X Vertegenwoordiging 
patiënten in CCN 
Inbreng patiënten-
perspectief. 

NVMO 
Soncos 
NFK. 

2.4.4. Deelname interne en 
externe adviesraden en 
werkgroepen. 

 X  X Vertegenwoordiging 
patiënten in diverse 
geledingen. 
Inbreng 
patiëntenperspectief. 

Ziekenhuizen, 
NVU,NVMO. 



 

2.4.5. Participeren in shared 
services. Met focus op 
ledenadministratie, 
financiën en ICT. 

12   X Inzetten op efficiency. 
Standaardiseren van 
werkwijzen en 
werkprocessen. Zo 
mogelijk ook 
gezamenlijke inkoop. 

Koepel NFK. 

 


