
   
  

  
   
  

    

Jaarwerkplan 2019  

  
  



Doelen  Speerpunten  Belangen- 
behartiging  

Lotgenotencontact  Informatie- 
voorziening  

Resultaat  In 
samenwerking 

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. Vergelijkingshulpen op 
basis van criteria voor 
patiëntgerichte nierkanker 
zorg  

2  
  

X  
  

  
X  

Patiënt kan onderbouwd 
kiezen voor een ziekenhuis 
en behandelaar. Kwaliteit 
van en verschillen in de 
nierkankerzorg in  
Nederland in beeld.   

Patiënten, 
zorgverleners, 
IKNL    

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

  X      

Actiepunten vanuit de 
enquêtes zijn besproken 
met patiënten en 
zorgorganisaties.  
Zorginstellingen nemen 
actiepunten over.  

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

  

2.1.4 Patiënten-apps 
specifiek voor blaas – en 
nierkanker   

4      X  
Apps beschikbaar als 
ondersteuning keuzes 
patiënten.  

    

2.1.5. Actualiseren 
patiëntenwijzer blaaskanker  

4      X  
Patiëntenwijzer is actueel 
en specifieker.  

   -    



2.1.6. Bijeenkomsten 
lotgenotencontactpersonen 
en ambassadeurs  

    X  X  

Vernieuwde 
aanpak 
lotgenoten- en 
vrijwilligerscontact   

Leden    

 

2.1.7. Participeren in 
wetenschappelijk onderzoek  

  
X  
  
  

  
  
  

  
  
  

Onderzoeksprojecten 
becommentarieerd, 
deelname aan 
klankbordgroepen, 
checklist beoordeling 
opgesteld.  

KPO’s, universiteiten 
en andere 
onderzoeksorganisati 
es  

  

2.1.8. Actief participeren in 
gezamenlijke NFK-projecten    

  
X  

  
  

  
  

Meer gezamenlijke acties 
van KPO’s in NFK-verband  KPO’s. NFK    

2.2 Transparantie                

2.2.1.Realisatie transparantie 
resultaten in blaaskankerzorg  

3  
  

  
X  

  
  

X  

Inzicht in kwaliteit en 
kwaliteitsverschillen. 
Informatie beschikbaar 
voor patiënten.  

IKNL, NVU, Soncos,  
NVMO  

  

2.2.2. Realisatie transparantie 
resultaten in nierkankerzorg  

3  X    X  

Inzicht in kwaliteit en 
kwaliteitsverschillen. 
Informatie beschikbaar 
voor patiënten.  

IKNL, NVU, Soncos,  
NVMO, UMC  

  

2.3. Toegankelijkheid                

2.3.2. Landelijke en regionale 
contactdagen voor patiënten 
en naasten  

    X  X  

Patiënten zijn geïnformeerd 
over ontwikkelingen 
behandelopties en vinden 
steun bij elkaar.  

KPO’s    



2.3.3. Lotgenotencontact  6    X  X  
Ervaringsdeskundigheid bij 
meer patiënten.  

Leden, patiënten, 
ziekenhuizen    

2.3.4. Samenwerken met 
internationale blaas- en 
nierkankerorganisaties  

8  X    X  
Onderlinge ondersteuning, 
ideeën en materialen zijn 
uitgewisseld.  

World Bladder Cancer  
Patient Coalition, IKCC     

2.3.5.1. Magazines realiseren 
en vernieuwen  

  
6  

  
X    X  

Lezers blijven op de hoogte; 
magazine fungeert als 
naslagwerk  

Redactie,  
professionals, leden  

  

 

2.3.6. Digitale nieuwsbrieven 
voor leden, netwerk en pers 
realiseren  

5  
  

    X  

Lezers nieuwsbrieven 
hebben actuele informatie, 
zijn geactiveerd door de 
call-to-actions in elke 
nieuwsbrief  

Redactie en actieve 
leden   

  

2.3.7.Informatieproducten 
ontwikkelen, onderhouden en  
uitgeven  

7  
  

X  
  

  
X  

Brochures over 
behandelingen en leven 
met kanker geactualiseerd; 
accent verschoven naar 
digitale producten   

IKNL, Sponsoren, 
UMC’s  

  

2.3.8. Participeren in  
generieke 
informatievoorziening en 
belangenbehartiging NFK. 
Participeren V&VN 
oncologiedagen  

  X    X  

Samenwerking met andere 
KPO’s bij informeren 
diverse beroepsgroepen, 
informatiebrochures voor 
eerstelijnszorg  

KPO’s    



2.3.9   
Organisatie nier- en 
blaaskankermaand en 
nierkankerdag met 
publiekscampagnes in 
(inter)nationale verband  

8  x      

Meer bekendheid blaas- en 
nierkanker; kennis 
symptomen t.b.v. vroege 
diagnose  

Internationale 
organisatie, 
expertcentra 
Nederland  

  

2.4 Netwerkorganisatie  
  

              

2.4.1. Vanzelfsprekende 
samenwerking professionals. 
Instandhouding professioneel 
netwerk  

9  X      

Vereniging is actueel op de 
hoogte van de 
ontwikkelingen in het veld; 
de vereniging heeft een 
zinvolle bijdrage geleverd 
aan kwaliteit  

Divers    

2.4.2. Actualiseren en 
onderhouden website, forum 
en lezerspeilingen functie  

10  X    X  

De vernieuwde website 
ondersteunt patiënten bij 
het verzamelen van 
informatie  

NPF, Kanker.nl    

2.4.3. Onderhouden contacten  
in regio’s  

  X    X  
Betrokken bij 
ontwikkelingen regionale 
samenwerkingsverbanden  

divers    

2.4.4. Deelname interne en 
externe adviesraden en 
werkgroepen.  

  X    X  
Ervaringsdeskundigheid 
ingebracht en ontwikkeld  

divers    

2.4.5. Participeren in shared 
services, ontwikkeling 
gezamenlijke back-office   

      X  Backoffice NFK gerealiseerd  NFK    

  


