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Vooraf 
 
Jaarlijks krijgen zo’n 10.000 mensen in Nederland de diagnose blaas- of nierkanker. En daarmee zijn 
er ongeveer 50.000 (ex-)patiënten. Dat is de primaire doelgroep, de achterban van onze vereniging. 
Blaas- en nierkanker blijken steeds opnieuw relatief onbekend te zijn onder de Nederlandse 
bevolking. Zeker in de zin dat maar weinigen weten dat blaaskanker tot de meest voorkomende 
vormen van kanker behoort. 
 
De organisatiegraad binnen deze patiëntengroep is relatief laag. Dat is vooral te verklaren uit de 
samenstelling van de achterban. Leven met blaas- of nierkanker (LBNK) is dan ook een relatief kleine 
vereniging met veel ambities. Voor de realisatie van onze ambities hebben we uiteraard een actieve 
uitvoerende organisatie nodig van vrijwilligers, bestuur, beroepskrachten. En goede samenwerking 
met professionals in het veld. 
In 2017 en 2018 moesten veel van onze vrijwilligers afhaken om medische en andere persoonlijke 
redenen.  
Gelukkig hebben we in 2019 een opwaartse ontwikkeling in gang kunnen zetten. De interne 
organisatie is opnieuw versterkt: nieuwe vrijwilligers, nieuwe bestuursleden, inschakelen van een 
professionele ondersteuning en projectleider via NFK. 
Dit vernieuwen en versterken blijft een continu proces. We zijn tenslotte een vereniging van 
kankerpatiënten. 
 
 
Namens het bestuur,  
Guus Venderbosch  
Secretaris,   
Mei 2020 
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Inleiding  
LBNK formuleerde in het meerjarenplan 2017 – 2020 als missie:  
  
Op basis van ervaringsdeskundigheid staat LBNK 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:  
1. Aantoonbare verhoging van de kwaliteit van de zorg (in brede zin) voor (ex-)patiënten.  
2. Transparantie in de driehoek patiënt, zorgverleners en financiers waarbij ook de patiënt een 
actieve partij is.  
3. Onbegrensde toegankelijkheid van relevante informatie voor de patiënt.  
4. 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.  
 
LBNK staat voor goede zorg in samenwerking met professionals. Goede zorg is veilig, 
transparant, bewezen en duurzaam.  
  
De ervaringsdeskundigheid is de kern van een patiëntenvereniging. Die bouwen we op 
door de ervaringen te verzamelen en te delen, daarvan te leren en zo te door te 
ontwikkelen tot een exclusieve expertise.   
  
LBNK 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.   
  
LBNK is een vereniging van (ex)patiënten en hun naasten. De vereniging leeft op de 
actieve inzet van leden en vrijwilligers. Het bestuur dankt hen allen voor hun inzet.  
Wij zijn daarbij ook veel dank verschuldigd aan de webmaster, de redacteur, projectleider 
en al die anderen die patiënten en onze vereniging ondersteunen. Daarbij willen we zeker 
vermelden de zorgprofessionals met wie we het afgelopen jaar hebben kunnen 
samenwerken. Allen samen aan het realiseren van onze ambities.  
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Bestuursverslag  
 
Terugblik 2019   
LBNK is een patiëntenvereniging voor mensen met blaas-, nier-, pyelum- ureter- en 
urethrakanker en is aangesloten bij de Nederlandse Federatie voor 
Kankerpatiëntenorganisaties(NFK).  
  
LBNK wil patiënten en hun deelgenoten verbinden, ondersteunen en sterker maken bij 
het omgaan met kanker.  
Leven met blaas-of nierkanker wil dit realiseren door ervaringsdeskundigheid en het 
patiëntenperspectief, de belangen van patiënten en hun deelgenoten zowel in de zorg, 
hun sociale leven als bij de arbeidsparticipatie te behartigen.  
  
LBNK heeft samen met NFK  visiedocumenten nierkanker en blaaskanker ontwikkeld. 
Deze visiedocumenten vormen de basis van onze inzet voor verbeteren van de zorg in 
Nederland.  
Deze documenten vormen in 2019 mede de basis voor een gezamenlijk visie-document 
van alle aangesloten KPO’s. 
Voor de speerpunten zoals expertzorg en transparantie van de specialistische zorg, 
hebben we in 2019 opnieuw meer draagvlak weten te creëren. Opnieuw moeten we wel 
vaststellen dat deze ontwikkeling veel te langzaam verloopt.  
In 2019 startten we mede daarom het project “betekenisvolle keuze-informatie voor de juiste 
spreekkamer’, nu bekend als het BVKI-project. Onder regie van NFK-projectleiding werken we met de 
BVN en SPKS en leidende specialisten samen aan een transparantie-impuls.  
 
Een belangrijk initiatief in 2019 was de oprichting van het platform zeldzame kankers binnen de NFK. 
Binnen het terrein van blaas- en nierkanker zien we een aantal zeldzame vormen. Mensen die 
daarmee worden geconfronteerd hebben nog meer en anders behoefte aan onderling contact. 
Daarbij speelt dit platform nu een centrale rol. 
 
Governance  
Inrichting van bestuur  
 
De vereniging is 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 2019 geactualiseerd is. Zie bijlage voor de versie 2019.   
  
Samenstelling bestuur 
In 2019 was het bestuur als volgt samengesteld:  

• voorzitter: vacature 
• penningmeester: Albert Prins 
• secretaris: Guus Venderbosch 
• bestuurslid algemeen: Rob Muizer 
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Door het terugtreden van Rob Muizer bleven er slechts 2 bestuursleden over. Vanuit de vereniging 
meldden zich 4 leden als kandidaat-bestuursleden. In het najaar 2019 zijn deze kandidaat-
bestuursleden voorbereid op hun functie en in januari 2020 als bestuurslid benoemd. 
 
In de verslagperiode heeft het bestuur 11 maal regulier vergaderd. Daartussen was er 
regelmatig contact m.b.t. actuele zaken. Een bestuur met 2 leden opereert niet alleen 
formeel maar ook in de verdere praktijk als een dagelijks bestuur. 
Het bestuur werkt met zowel een activiteiten- als een besluitenlijst. Het bestuur houdt 
een overzicht van haar activiteiten bij.  
   
Bij verzekeraar Achmea is met betrekking tot de bestuurdersaansprakelijkheid een 
Meerkeuzepolis Vereniging/ Stichting afgesloten.  
Taken en verantwoordelijkheden voor bestuur zijn beschreven in het Handboek Bestuur.  
  
De secretaris heeft de taken van voorzitter waar mogelijk waargenomen met name waar de 
vereniging normaliter door de voorzitter wordt vertegenwoordigd zoals de ALV van de NFK. 
 
In het verslagjaar is geen officiële klacht bij het bestuur binnengekomen.   
  
Raad van Advies  
LBNK kent al enkele jaren een informele raad van advies. Dat zijn een aantal deskundigen op wie we 
beroep kunnen doen. Een aantal van hen heeft in 2019 ons geadviseerd en vragen van onze kant 
beantwoord. Het bestuur hecht veel waarde aan een RvA. Het bestuur besloot voor 2020 de 
revitalisering van RvA als prioriteit aan te merken. 
 
Continuïteit van LBNK.  
Samenstelling vereniging. 
Op 1 januari 2019 telde de vereniging 367 leden en donateurs. Op 31 december stonden 
373 leden en donateurs ingeschreven. 
In voorgaande jaarverslagen vermeldden we hier de verdeling naar achtergrond aan zoals 
kankersoort. In 2019 namen we met NFK een nieuw CRM-systeem in gebruik. Bij de 
inrichting zijn de nieuwe, stengere regels van de AVG in acht genomen. Dat houdt in dat 
we niet meer registreren welke kankersoort de leden hebben of hebben gehad. Dat is een 
medische en daarmee sterk privacygevoelige informatie. Dat vergt nog striktere 
beveiligingsmaatregelen op de registratie. Daarnaast is het —hoe vreemd het ook lijkt — 
niet relevant om te registreren. Wel leggen we vast in welke kankersoorten en andere 
informaties mensen (leden, donateurs, abonnees) het meest zijn geïnteresseerd. 
 
Typering vereniging 
LBNK is primair een vereniging van en voor patiënten.  
Actieve leden zijn meestal in meer of mindere mate patiënt en hun inzet is daardoor 
variabel. De continuïteit van de verenigingsactiviteiten staat daarmee vaak onder druk. 
Niet altijd kunnen actieve leden hun taken binnen de afgesproken tijd vervullen. Of ze 
moeten hun taak zelfs helemaal laten vallen. Dit maakt de vereniging kwetsbaar zoals ook 
in het afgelopen jaar weer is gebleken.  
In 2019 hebben we de daling van het aantal vrijwilligers en bestuursleden weten om te 
buigen. In het najaar 2019 verschoof de vraag naar nieuwe vrijwilligers naar de vraag hoe 
werken we al die nieuwe vrijwilligers snel en goed in. 
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Professionals 
Al enkele jaren schakelen we professionals in voor deeltaken binnen de organisatie. Met 
name voor communicatie, nieuwsbrief, magazine en ICT-kwesties. 
 
Vanaf 1 januari 2019 werkt een professionele projectleider, in dienst van NFK via een 
dienstverlening overeenkomst 2 dagen per week als projectleider voor de vereniging. 
Deze professional werkte met het bestuur en vrijwilligers aan verschillende inhoudelijke 
projecten. Daarnaast gaf zij een succesvolle impuls aan de werving van vrijwilligers. 
Dat een professional in dienst van NFK voor onze KPO werkt, past binnen het 
federatiebeleid om de backoffice en diensten te versterken (samen slagkracht vergroten). 
De pilot bij onze vereniging blijkt zeer succesvol. 
 

Externe contacten   
Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties  
  
NFK is een samenwerkingsverband van 19 kankerpatiëntenorganisaties waarvan LBNK er 
één is. De secretaris, algemeen bestuurslid, projectleider en vrijwilligers namen binnen 
de NFK deel aan   

• 4 Algemene Ledenvergaderingen   
• 4 overleggen van de Raad voor Strategie en Beleid 
• 3 bijeenkomsten van de Raad van Belangenbehartiging.   
• 3 stuurgroep vergaderingen CRM.   
• 4 bijeenkomsten werkgroep expertzorg en transparantie  
• 4 bijeenkomsten werkgroep communicatie 
• 1 bijeenkomst vrijwilligerscoördinatoren (?) 
• 1 bijeenkomst werkgroep leven met en na kanker 

    
NFK is op haar beurt lid van Patiëntenfederatie Nederland 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, LBNK werkten met de patiëntenfedratie samen aan de ‘keuzehulp blaaskanker’ 
waarmee ziekenhuizen met elkaar vergeleken kunnen worden en aan kwesties zoals de 
toegankelijkheid van zorg, transparantie van ervaren kwaliteit.   
  
Contacten met Farmaceutische bedrijven 
Het bestuur LBNK onderhoudt contacten met — voor onze doelgroep relevante— 
farmaceutische bedrijven. Dat biedt een extra mogelijkheid op de hoogte te blijven van 
de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Daarbij houden we de regels in acht die bij zulke 
contacten gelden. Zo ontvangen we de meer specifieke informatie alleen op een 
uitdrukkelijke vraag van onze kant. LBNK hanteert in haar contacten met commerciële 
partijen de Gedragscode Fondsenwerving van de Patiëntenfederatie.  
 
In 2019 hebben we geen nieuwe aanvragen voor grants of sponsoring bij deze bedrijven 
ingediend. Wel heeft MSD ons ondersteund met een infographic voor de 
blaaskankermaand. We hadden contacten met de volgende farmaceutische bedrijven: 
BMS, Ipsen, MSD, Novartis Oncology, Roche en Pfizer.  
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Het sponsordossier valt onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur. 
Sponsors ontvangen het kwartaalblad en kunnen zich abonneren op onze digitale 
nieuwsbrief.  
 
Internationale Contacten  
World Bladder Cancer Patient Coalition 
Tijdens het congres van de EAU in Barcelona ontmoetten Europese 
patiëntenorganisaties elkaar. In 2019 werd daarbij het startschot gegeven voor een 
beter georganiseerde internationale samenwerking van 
blaaskankerpatiëntenorganisaties in de vorm van de World  Bladder Cancer Patient 
Coalition (WBCPC). Wij hebben niet deelgenomen aan de bijeenkomst. We 
onderhouden wel de contacten met de nieuwe organisatie. Met daarbij als 
uitgangspunt dat we later ook formeel aansluiten.  
Belangrijk aandachtpunt is internationaal het genereren van meer ‘awareness’: meer 
bekendheid geven aan eerste symptomen van blaaskanker. De jaarlijkse 
blaaskankermaand is een goed voorbeeld van internationale samenwerking.  
 
International Kidney Cancer Coalition  
De International Kidney Cancer Coalition (IKCC) is een onafhankelijk internationaal 
netwerk van patiëntenorganisaties die uitsluitend gericht zijn  op nierkanker. Zij is in 2009 
formeel opgericht als een stichting in Nederland. De organisatie is ontstaan uit een zeer 
sterk verlangen onder de verschillende nationale nierkanker patiëntengroepen om te 
netwerken, samen te werken en brochures en hulpmiddelen, kennis en ervaringen te 
delen.  
 
De internationale conferentie van het IKCC werd dit jaar in april gehouden in Portugal. 
Meer dan 50 patiëntvertegenwoordigers, waaronder één ambassadeur van LBNK 
volgenden een intensief programma over de laatste ontwikkelingen op het gebied van 
nierkankerzorg.  
   

Activiteitenverslag  
 
Lotgenotencontact 
 
Bijeenkomsten 
Voor veel mensen met kanker en hun naasten is onderling contact van groot belang. Uitwisselen van 
ervaringen helpt hen zowel hun eigen situatie als die van anderen beter te begrijpen en meer grip op 
eigen leven en toekomst te krijgen. Informele contacten spelen een belangrijke rol maar ook de 
georganiseerde.   
 
In 2019 organiseerden we  

• 1 landelijke contactdag  
De landelijke contactdag is een combinatie van onze jaarlijkse 
ledenvergadering en themasessies. Dit jaar was er aandacht voor de 
thema’s ‘kanker en werk’ en ‘kanker en voeding’. Mirjam van Belzen 
belangenbehartiger bij NFK presenteerde de resultaten van de DJE-
uitvraag over “kanker, wat betekent dit voor je werk?”, de acties die 
ondernomen gaan worden en ging in gesprek met de aanwezigen over 
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hun ervaringen. Alina Vrieling, epidemioloog gaf informatie over ‘kanker 
en voeding: zin en onzin, feiten en fabels’. Else Wolak, projectleider bij 
LBNK vertelde over het NFK-project ‘Betekenisvolle keuze-informatie 
voor in de juiste spreekkamer’ waaraan LBNK deelneemt voor blaas- en 
nierkanker. 

• 4 regionale contactdagen  
o Een bijeenkomst in het blaaskankercentrum van het Erasmus mc 

(Rotterdam)  waarin extra aandacht voor blaassparende behandelingen 
o Een bijeenkomst in het UMCU (Utrecht) 
o Een bijeenkomst in het Maxima MC  (Veldhoven) waarin aandacht voor 

de verschillende vormen en behandelingen bij blaaskanker 
o Een bijeenkomst in het UMCG (Groningen) ter gelegenheid van de start 

van het Blaaskankercentrum Noord Nederland 
• 2 bijeenkomsten i.c.m. de Stomavereniging tijdens de Stomadagen 
• 1 bijeenkomst bij Beatrix ziekenhuis in Gorinchem 
• 1 bijeenkomst rond specifieke kwesties van nierkankerpatiënten in Nijmegen 

hebben we moeten cancelen. 

Telefoon en mail 

Via lotgenotentelefoon en -mail kwamen ruim 60 vragen en contactverzoeken binnen.  
Het aantal vragen vertoonde een stijgende lijn in 2019. Sommige vragen konden met een 
kort contact afgehandeld worden, met extra informatie. Maar veelal ontstaan er 
gesprekken (soms meerdere) van een halfuur tot een uur. 
Bij de contactverzoeken zochten mensen naar het ervaringsverhaal, hoe verloopt een 
behandeling en wat zijn de consequenties. Wij brengen de vrager dan in contact met een 
van de 6 ervaringsdeskundigen die op basis van hun ervaringen goed met vragers kunnen 
communiceren. 
Veel vragen gaan over behandelkeuze en keuze van het ziekenhuis. Dan is niet zozeer het 
ervaringsverhaal relevant maar het informatie- en keuzeproces. Die vragen 
beantwoorden we vanuit de kennis in het bestuur en vanuit de ervaring met de 
keuzeprocessen. 
Het is nog steeds niet mogelijk informatie te bieden over kwaliteit van ziekenhuizen en 
behandelingen, zelfs niet over welke behandelingen waar worden uitgevoerd. De 
daarvoor noodzakelijke broodnodige transparantie in de blaas- en nierkankerzorg staat in 
de kinderschoenen. Wij geven wel adviezen hoe patiënten meer duidelijkheid over hun 
opties kunnen krijgen: welke vragen stel je je behandelaar, welke vragen kun je stellen 
over ervaring met behandelingen, second opinion, tips op basis van voorkeuren die de 
vrager aangeeft. 
In december kwamen helaas opnieuw vragen binnen naar aanleiding van het tekort aan BCG. Dit is 
aanleiding geweest voor LBNK om hierover navraag te doen bij de NVU en patiënten te informeren 
via onze Nieuwsbrief. 
De ervaringen en vragen van lotgenoten vormen voor LBNK input voor belangenbehartiging en 
verbetering van de informatievoorziening. 
 
Informeren en communiceren 
De gemiddelde leeftijd waarop mensen blaas- of nierkanker ligt boven de 60. Zeker voor 
onze achterban hebben de klassieke media nog steeds een duidelijke plaats. 
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Maar LBNK zet ook in op vergroten van het aandeel digitale media omdat er zo sneller, 
goedkoop een groter bereik te realiseren is. De leidraad is dan ook: digitaal waar 
mogelijk, klassiek indien wenselijk.  
LBNK gebruikt een aantal vaste communicatiemiddelen en –kanalen.  

 
Magazine 
Het magazine verschijnt 4 maal per jaar en biedt achtergrondverhalen met actuele 
ontwikkelingen over o.a. behandelingen, studies, leven met en na kanker en organisatie 
van de zorg en uitgebreidere ervaringsverhalen.  

 
Nieuwsbrief  
Er verschenen 11 maandelijkse nieuwsbrieven met gemiddeld 6 artikelen. Doelgroep zijn 
de leden van LBNK en andere geïnteresseerden, zoals zorgverleners en farmaceutische 
bedrijven. Daarnaast gebruiken we het nieuwsbriefkanaal voor extra oproepen met of 
namens andere organisaties. Zo ontvangen abonnees regelmatig een oproep deel te 
nemen aan een DJE-uitvraag die we samen met NFK uitzetten. 
 
De artikelen bieden steeds via links de optie verder te lezen over het onderwerp of te 
reageren. Die mogelijkheden worden door lezers veel gebruikt.  
Uit analyse blijkt  dat 57% van de ontvangers de nieuwsbrief opent en 32% klikt door naar 
achtergrondinformatie.  
 
Oproepen en berichten worden soms ook overgenomen, gedeeld door andere partijen in 
de uro-oncologie, zoals IKNL, Stichting DUOS en NVU. We zoeken actiever de 
samenwerking op om zo een groter bereik te realiseren van informatie die vooral voor 
blaas- en nierkankerpatiënten maar ook voor zorgprofessionals relevant is. 
 
YouTube kanaal 
LBNK heeft een eigen You Tube kanaal, waarop zowel eigen producties als die van 
anderen te zien zijn. Het aantal views in 2019 liep op tot 21.748. De totale kijktijd 
bedroeg ongeveer 1.400 uur. Opnieuw werd de video over blaasspoeling het meest 
bekeken. Uit de analyse blijkt dat deze ook belangstelling trekt vanuit opleidingen.   
De video van ons webinar blaaskanker (maart 2018) is heel vaak bekeken. Bij de 
contacten via de lotgenotentelefoon blijkt dat de webinars erg behulpzaam is voor 
mensen die net de diagnose kanker hebben gehad.  
 
Website  
In 2018 hebben we onze website geheel vernieuwd, gemoderniseerd.  
Uitgangspunten daarbij waren dat de site een wegwijzer moet zijn voor met name 
beginnende patiënten. Niet zozeer het verstrekken van de informatie zelf staat primair 
maar het linken naar de plekken waar de betrouwbare en nuttige informatie te vinden is. 
Zo verwijzen we naar kanker.nl, allesoverurologie.nl en Stichting DUOS.  
Daarnaast is er ruim aandacht voor alles wat de verenigingsactiviteiten en leven met 
kanker betreft.  
 
In 2019 werken we aan de verdere uitbouw van de site. Met name als platform voor 
interactie tussen patiënten, zorgverleners en relevante organisaties. Alternatieve tekst: in 
2019 hebben we met een externe partij een paar keer overleg gehad over het 
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ontwikkelen van een platform voor interactie tussen patiënten, zorgverleners en 
relevante organisaties. Door gebrek aan capaciteit is dit voornemen tijdelijk ‘geparkeerd’. 
De websitepagina’s werden 35.500 keer bezocht, 28.000 unieke bezoeken.   
  
Kanker.nl. 
Wij werken samen met Kanker.nl als informatieplarform voor kankerpatiënten. Wij gaan daarbij uit 
van een werkverdeling waarbij wij primair staan voor de combinatie lotgenotencontact, informatie 
en belangenbehartiging. Kanker.nl heeft informatie over ziekte en behandeling als kerntaak. 
 
Sociale media 
Sociale media zijn binnen onze vereniging nog te weinig ontwikkeld. Facebook en Twitter komen 
schoorvoetend op gang. Tijdens de blaaskankermaand is hiermee enige ervaring opgedaan. Het blijkt 
dat voor structurele inbedding inzet van enkele vrijwilligers onvoldoende is. Dat biedt onvoldoende 
continuïteit. Uitval van vrijwilligers speelt ook hier een ernstige rol. Het plan is om hier in 2020 een 
professional voor in te huren zodat de continuïteit en kwaliteit van de inzet van sociale media 
gewaarborgd is.   
 
Project “Goed uitgelegd” – praatkaarten om samen beslissen te bevorderen 
Ruim een derde van de Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Zij hebben moeite 
met het vinden, begrijpen en toepassen van gezondheidsinformatie en moeite om samen te kunnen 
beslissen met hun zorgverlener. LBNK vindt het belangrijk dat er voor deze groep begrijpelijke en 
duidelijke informatie is over de ziekte en behandelingen. Dit is mede de basis voor ‘samen beslissen’. 
Daarom dat we samen met andere KPO’s deelnemen aan het eind 2019 gestarte project ‘Goed 
uitgelegd’. Hierin worden zogenaamde praatkaarten ontwikkeld voor de ondersteuning van het 
gesprek met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Een praatkaart bestaat uit duidelijke 
tekeningen en een korte eenvoudige tekst. Samen met patiënten, zorgverleners en 
taalambassadeurs maken we drie praatkaarten voor nierkanker: dit is nierkanker, de operatie bij 
nierkanker en dit is immuuntherapie. Bij de praatkaarten hoort een geaccrediteerde training voor 
zorgverleners. Het project wordt in 2020 afgerond. 
 
Blaaskankermaand 
Mei is internationaal blaaskankermaand. Om extra aandacht te vragen voor blaaskanker hebben we 
via Twitter en Facebook op basis van de internationale campagne een serie berichten met ‘weetjes’ 
over blaaskanker geplaatst. De infographic “Blaaskanker komt meer voor dan je denkt” met de 
belangrijkste gegevens over blaaskanker is geactualiseerd en verspreid onder ziekenhuizen. In 
samenwerking met IKNL hebben zij een boekje gemaakt met meer uitgebreide gegevens over het 
voorkomen van blaaskanker, risicofactoren, behandelingen en overleving. Dit is via sociale media en 
onze bijeenkomsten verspreid. 
 
Belangenbehartiging  
 
Algemeen 
Een kankerpatiëntenorganisatie alleen heeft onvoldoende “massa” om invloed uit te 
oefenen. In samenwerking met andere KPO’s en in NFK verband staat LBNK sterker. Op 
basis van krachtenbundeling en solidariteit werkt LBNK aan de emancipatie van 
kankerpatiënten en verbetering van hun positie in de volle breedte van het individueel en 
maatschappelijk functioneren. Krachtenbundeling is noodzakelijk en wenselijk met name 
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als het gaat om tumoroverstijgende aspecten zoals samen beslissen, kanker en werk,  
expertzorg en transparantie van de zorg. Naast ‘samen sterker staan’ zijn het gebruik 
maken van elkaars kennis en ervaringen en doelmatigheid ook reden om de krachten te 
bundelen. 
  
Naast samenwerking binnen de federatie zoekt en vindt LBNK  voortdurend  
samenwerking met (koepel)organisaties als Patiëntenfederatie, NVU, NVMO, V&VN, 
Stichting DUOS en onderzoekers van academische ziekenhuizen en onderzoeksinstituten 
als IKNL.   
Met de NVU is nu twee keer per jaar een overleg. 
  
Deze organisaties zoeken op hun beurt ook meer de samenwerking met ons. Zij zien 
inbreng van patiëntenperspectief, ervaringsdeskundigheid op alle niveaus als onmisbaar 
voor de ontwikkeling van kwaliteit van zorg en onderzoek.   
  
Wetenschappelijk onderzoek en richtlijnen  
In 2019 ontvingen we 11 verzoeken voor ondersteuning wetenschappelijk onderzoek. 
Meestal omdat de onderzoeker steun zoekt bij een financieringsaanvraag, soms in een 
vroeg stadium van het ontwikkelen van een onderzoeksplan.  
Met een aantal deskundige vrijwilligers leveren we beknopt dan wel uitgebreider 
commentaar op voorstellen. Vaak leidt tot kleinere aanpassingen in de onderzoekopzet 
en –aanvraag of patiënteninformatiebrief. Soms tot uitstel van de aanvraag omdat de 
onderzoeker de opzet wil verbeteren.  
 
Als onderzoeksresultaten beschikbaar komen, besteden we hier aandacht aan in ons 
Magazine, digitale nieuwsbrief en/of op onze website. 
 
LBNK participeerde in 2019 in de volgende projecten of werkgroepen op het gebied van 
wetenschappelijk onderzoek, richtlijnen en registraties:  

• RACE-studie (RAdical Cystectomy Evaluation): 
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 (BlaaskankerZorg In Beeld):  
BlaZIB is een landelijke kwaliteitsregistratie voor blaaskankerzorg. 

• ProBCI (Prospectieve Blaaskanker Infrastructuur) 
Is een infrastructuur om gegevens te verzamelen van zoveel mogelijk patiënten 
met blaaskanker. Hiermee kan onderzoek naar de behandeling en 
behandeleffecten bij blaaskanker worden bevorderd. 

• Herziening richtlijn niercelcarcinoom 
In 2019 is gewerkt aan/gestart met herziening van de richtlijn niercelcarcinoom 
uit 2010. LBNK heeft de ontwikkeling hiervan gevolgd en op beperkte schaal 
feedback geleverd.  

• Kennisagenda urologie 
LBNK heeft in twee bijeenkomsten van de NVU meegewerkt prioriteiten aan te 
brengen in kennislacunes waar in de toekomst wetenschappelijk onderzoek naar 
moet worden gedaan. 
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Geneesmiddelen 
Als het gaat om de belangenbehartiging op het gebied van geneesmiddelen zit de deskundigheid 
vooral bij de NFK. We trekken samen op bij verzoeken van het Zorginstituut Nederland om een 
reactie van de patiëntenorganisatie op hun conceptadviezen met betrekking tot de toelating van 
geneesmiddelen tot het vergoedingensysteem. In 2019 betrof dit chemohyperthermie en een 
combinatietherapie voor 1elijnsbehandeling van nierkanker. 
 
Project Betekenisvolle keuze-informatie voor de juiste spreekkamer 
 
Om bewust te kunnen kiezen voor een ziekenhuis, te weten waar je gespecialiseerde zorg kunt 
krijgen voor jouw aandoening, heb je als patiënt relevante en begrijpelijke informatie nodig over de 
expertise van die ziekenhuizen. De huidige beschikbare keuze-informatie is te beperkt, moeilijk te 
interpreteren en vaak gericht op maar een deel van de zorg, de chirurgische behandeling. Dat er 
verschillen in expertise zijn tussen ziekenhuizen weten patiënten veelal niet. 
Omdat LBNK het belangrijk vindt dat deze informatie voor patiënten beschikbaar komt, dat 
patiënten bewuster voor een ziekenhuis (kunnen) kiezen nemen we deel aan het NFK-project 
'Betekenisvolle keuze-informatie voor de juiste spreekkamer, voor blaas- én nierkanker. BVN 
(borstkanker) en SPKS (maag- en slokdarmkanker) doen ook mee. Het project loopt  door tot eind 
2020. De projectleiding is in handen van NFK. 
 
Samen met zorgverleners uit verschillende pilot-ziekenhuizen, data-experts van IKNL/NKR, patiënten 
en projectleiders hebben we in werkgroepen bekeken welke informatie nodig en beschikbaar is om 
de expertise van een ziekenhuis te beschrijven. Dit heeft geresulteerd in een ‘gegevensset’ per 
aandoening op basis waarvan een ziekenhuis beschreven wordt. Deze ‘gegevensset’ bestaat uit: 
- transparantie kwaliteitsdata; b.v. aantal operaties, complicaties  
- extra informatie uit de Nederlandse KankerRegistratie (NKR); b.v. aantal patiënten die de 
  diagnose krijgen, hoeveel patiënten een bepaalde behandeling krijgen, opnameduur bij een  
  operatie, overlevingscijfers 
- structuurinformatie, die ziekenhuizen zelf aanleveren; b.v. over specialisatie van het  
  multidisciplinaire team, wetenschappelijk klimaat, het MDO 
- patiëntervaringen; b.v. over samen beslissen, vast aanspreekpunt, bejegening, samenwerking  
  in het ziekenhuis. 
 
Data zijn geanalyseerd en geïnterpreteerd. Op basis daarvan hebben (of:er zijn) beschrijvingen van 
de pilot-ziekenhuizen gemaakt die patiënten een goed beeld van de expertise van dat ziekenhuis 
moeten geven. Een groep patiënten heeft hier waardevolle feedback op gegeven. Samen hebben we 
bekeken hoe we de beschrijvingen en informatie voor patiënten kunnen verbeteren. Zo is een 
format voor de beschrijving van een ziekenhuis ontstaan. 
Vervolgens is de ‘uitrol’ naar andere ziekenhuizen is gestart. Ziekenhuizen zijn uitgenodigd om 
vrijwillig mee te doen aan het project. Deze uitrol heeft echter tot veel discussie en vragen geleid bij 
ziekenhuizen, artsen en koepelorganisaties. Er is veel tijd en energie is gaan zitten in meer uitleg 
geven over het project. In het samen met verschillende partijen bekijken hoe we tegemoet konden 
komen aan bezwaren. In 2020 start nu een tweede pilot waarin de ‘gegevensset’ en 
ziekenhuisbeschrijvingen extra getoetst worden en informatie over samenwerking in netwerken of 
samenwerkingsverbanden wordt opgenomen.  
 
Tegelijkertijd voert het Julius Centrum (UMC Utrecht) binnen het project een traject uit met een 
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aantal huisartsenpraktijken om te kijken hoe huisartsen ondersteund en geschoold kunnen worden 
in het samen met de patiënt  gebruiken maken van de keuze-informatie die straks beschikbaar komt.  
Dat bewust kiezen voor een ziekenhuis nog niet de norm is, bleek eind 2019 uit een gezamenlijk 
onderzoek door NFK, Leven met blaas- of nierkanker en andere kankerpatiëntenorganisaties.     
  
CZ: visie op de kwaliteit van de blaas- en nierkankerzorg  
Zorgverzekeraar CZ heeft in 2019 een visie op (verbetering van) de kwaliteit van de blaas- en 
nierkankerzorg opgesteld.  LBNK heeft samen met NFK onze visie op expertzorg gedeeld, input 
geleverd voor de visie van CZ en feedback gegeven op de concept-visie. Op basis van haar visie gaat 
CZ in 2020 met een paar pilotziekenhuizen deze visie verder vormgeven. Wij blijven hierbij betrokken 
en zullen de ontwikkelingen toetsen aan onze visie.  

Organisatie   
Vrijwilligers  
Het handboek Vrijwilligers ondersteunt de lotgenotencontactpersonen en de 
ambassadeurs in de uitvoering van hun werkzaamheden. De vrijwilligersovereenkomst is 
in 2019 aangepast en zal in 2020 opnieuw met vrijwilligers worden afgesloten.  
Het Handboek Bestuur is een ‘dynamisch document’ waarin de basisdocumenten van de 
vereniging en de procedures zijn verzameld.  
 

• De redactie van het magazine bestaat naast de redacteur uit 3 vrijwilligers.  
• Er zijn 4 ambassadeurs binnen de vereniging actief.  
• Voor lotgenotencontact zijn 6 vrijwilligers met specifieke deskundigheid 

beschikbaar. 
• Voor beoordelen van onderzoeksaanvragen  van wetenschappelijk onderzoek en 

participatie bij het herzien van richtlijnen vanuit patiëntenperspectief zijn 4 
vrijwilligers beschikbaar.  

• NFK werkgroepen: expertzorg en transparantie (1), leven met en na kanker (1), 
werkgroep geneesmiddelen (agendalid), werkgroep wetenschappelijk onderzoek 
(agendalid), werkgroep vrijwilligerscoördinatoren (1) 

• De kascommissie bestaat uit 2 leden.  
• Het bestuur bestond in 2019 uit 3 vrijwilligers.  
• Sommige vrijwilligers vervullen meerdere rollen. In totaal zijn 25 vrijwilligers 

binnen de vereniging actief.  

 Het bestuur voert een actief en continue beleid op het werven van vrijwilligers. Voor vrijwilligers zijn 
een adequate scholingen beschikbaar meestal via NFK dan wel PGO-support. Vrijwilligers die deze 
scholingen volgen, zijn daar zeer tevreden over. 
  
Bureau-organisatie  
LBNK heeft de ledenadministratie, ondergebracht bij de van NFK.  De financiële 
administratie is uitbesteed aan Peer Belastingadvies en Administratie, gevestigd in 
Amsterdam.  
Correspondentie met leden en organisatie wordt verzorgd door de secretaris.  
  

Financieel verslag  
De concept jaarrekening 2019 is in een apart document beschreven.  
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BIJLAGEN.  
 
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 Congres samen met de Europese zusterorganisaties, IKCC in Portugal  

o Nationale symposium kankeroverlevers   

o Patiëntenorganisatiedag  

o Zorgverzekeraars Nederland  

o Symposium PKS  

o Symposium NKR  

  
• Deelnemen aan raden en participatiegroepen van NFK, Raad Belangenbehartiging, Raad 

Strategie & Beleid, Stuur- en projectgroep voucherproject, Werkgroep expertcentra, 

Geneesmiddelencommissie, Wetenschappelijk commissie  

 

• Deelnemen aan Informatiemarkt V&VN oncologiedagen Ede 

 

• Interview tijdschrift MSD   

 
• Onderhouden contacten met (farmaceutische) bedrijven: MSD, BMS, Roche, Pfizer, Novartis, 

EUSA, Ipsen  
 

• Onderhouden contacten professionals van en via NVU, NVMO, Stichting DUOS, 
Santeongroep, Erasmusmc, Umc Utrecht, AMC, UMC Groningen, RadboudMC, AVL/NKI, 
Meander, Tergooi, Rijnstate, Gelderse Vallei, Isala Zwolle, Medisch Spectrum Twente,  St. 
Antonius Nieuwegein, Maxima Medisch Centrum 

  
• Participeren in specifieke werkgroepen o Thuisarts.nl voor blaaskanker o Richtlijn aanpassing 

nierkanker o Consultkaarten blaaskanker o Overleg blaasindicatoren  
  

• Participeren in externe project en/of werkgroepen o EAU, digitale zorgpaden t.b.v. patiënten 

o Race studie,  o BlaZIB  

o Uniforme verslaglegging  
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Rooster van aan- en aftreden  
  
Rooster van aan- en aftreden bestuur Leven met blaas-of nierkanker 2020       
    2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
                  
Voorzitter           Vacature       

Penningmeester Albert Prins  

Herbenoemd 3e  
termijn. Functie 
penningmeester 
toebedeeld  

         Aftredend       

Secretaris   Guus 
Venderbosch 

Aangetreden 1e 
termijn. In 2016 
functie 
secretaris 
toebedeeld.   

         2e termijn          

Algemeen  
bestuurslid Rob Muizer      Aangetreden  Afgetreden          

Algemeen  
bestuurslid 

Theo 
Koekoek      

Aangetreden 
en 
tussentijds 
afgetreden 

           

Algemeen  
bestuurslid en 
voorzitter a.i. 

Jos Slagers         

Tussentijds 
benoemd 
en 
afgetreden 

    

Algemeen  
bestuurslid en 
secretaris a.i. 

Wim Dobbe         Tussentijds 
benoemd     

Algemeen  
bestuurslid Rick Baayens         Tussentijds 

benoemd     

Algemeen  
bestuurslid 

Albert 
Kuipers         Tussentijds 

benoemd     

 
 
Nieuwsbrieven LBNK 2019  
In onderstaande tabel staan de cijfers van nieuwsbrieven die verstuurd zijn naar vaste 
verzendlijst (leden en mensen die zichzelf hebben aangemeld). Tussentijds hebben we 
nieuwsberichten gestuurd naar specifieke doelgroepen gestuurd. Die berichten en 
resultaten zijn onderling niet vergelijkbaar en staan daarom niet in onderstaande 
rapportage.   
 

Nieuwsbrieven 2019 

Datum  
verzonden 

nieuws- 
brieven 

aantal lezers dat op een artikel 
heeft doorgeklikt  percentage kliks geopende nieuwsbrief  

02-jan-19 488 100 33% 
01-feb-19 493 66 21% 
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01-mrt-19 496 82 28% 
01-apr-19 503 88 28% 
01-mei-19 514 70 23% 
01-jun-19 528 120 36% 
02-jul-19 534 95 32% 

01-sep-19 541 136 46% 
01-okt-19 541 108 39% 

03-11-19 546 69 24% 

01-12-19 548 92 40% 
   
    
YouTube  
Kijkcijfers YouTube kanaal LBNK 2019    

Totaal 21.749 

Blaasspoelingen 7.147 

Bijwerking immunotherapie 3.591 

Blaaskanker 2.957 

Webinar blaaskanker 2018 a 2.014 

Nierkanker en behandelingen 1.720 

Overig 4.320 
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Website 
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