
 
Algemene ledenvergadering van de vereniging Leven met blaas- of nierkanker 
op 28 november 2020. 

 

Besluiten: 
1. De vergadering keurt goed: 

1. Besluitenlijst ALV 2019  

2. Jaarverslag 2019 

3. Jaarrekening 2019. 

4. De kascommissie sluit zich aan bij de bevindingen van de accountants. 

5. Decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid 

2. De vergadering benoemt Hans Ubbels tot voorzitter. 

3. De vergadering benoemt Wim Dobbe tot bestuurslid. 

4. De aftredende bestuursleden blijven in functie tot en met 31 december 2020. 

5. De vergadering keurt de begroting en het jaarplan 2021 goed. Aan het jaarplan wordt 
toegevoegd: 

1. Extra aandacht voor stimuleren immunotherapie bij blaaskanker 

6. Datum volgende Algemene Ledenvergadering: 6 juni 2021. 

 

Belangrijke zaken uit de ALV van Lbnk 28-11-2020. 
Vooraf: dit is geen verslag van de ALV maar een overzicht van een aantal belangrijke punten die van 
belang kunnen zijn voor het beleid en de activiteiten voor het jaar 2021 (jaarplan 2021).  

Het bestuur bespreekt deze punten op 15 december. 

 
1. Vanuit de vergadering komt het voorstel een werkgroep immunotherapie op te richten. Doel 

stimuleren en bevorderen dat de immunotherapie voor blaas- en nierkanker sneller ontwikkeld 
wordt en sneller ter beschikking komt voor een grotere groep patiënten. Voorsteller biedt zich 
aan als voorzitter en kartrekker van deze werkgroep of project. 

2. Vanuit de vergadering komt het voorstel meer energie te steken in het preventiebeleid en vroege 
diagnose ten aanzien van blaas- en nierkanker. Genoemd worden: Urineonderzoek in plaats van 
cystoscopie, bevolkingsonderzoek, vroegtijdige diagnose, huisartsen bij betrekken.Immers 
jaarlijks 10.000 patiënten blaas en nierkanker. Totaal naar schatting 45.000 patiënten  en ex-
patiënten.. 

3. Wim roept de leden nog eens op om bestuurslid te worden. We hebben iemand nodig voor de 
coördinatie van het individueel lotgenotencontact, de coördinatie van de vrijwilligers, een 
nieuwe penningmeester en zo mogelijk iemand voor de pr en communicatie. 



4. Alle jaarstukken zijn goedgekeurd.  

5. Hans Ubbels wordt gekozen als voorzitter Wim Dobbe bevestigd in zijn bestuursfunctie. 

6. Albert Prins en Guus Venderbosch worden door Hans zeer bedankt voor al hun bestuurijke 
werkzaakheden voor de vereniging. Bestuurslidmaatschap van Albert, Rick en Guus eindigt op 
31-12-2020. Er zal in kleiner verband in januari afscheid van hen genomen worden. 

7. Ron Westplat en Frans Joor stoppen na vele jaren als redactieleden van het Magazine. 

8. Wim geeft een samenvatting van het voorgenomen beleid voor 2021. 

1. Samenwering met de NFK vooral tot uiting komend in de 6 programma’s waarop 
KPO’s samenwerken 

1. Kwaliteit van zorg  

2. Toegankelijkheid innovatieve behandelingen 

3. Onderzoek  

4. Zeldzame kankers 

5. Vroegtijdig opsporen  

6. Leven met en na kanker  

2. Lotgenotencontact 

1. Coördinatie individueel lotgenotencontact. Vanuit de vergadering stelt zich 
een ervaringsdeskundige beschikbaar. 

2. Collectieve lotgenotencontactgroepen: regionale steungroepen rond de 
ziekenhuizen. In de regio’s en digitaal lotgenotencontact.  

3. Informatievoorziening:  

1. Versterken vorm, inhoud en bereik van het magazine en stimuleren van 
gebruik van sociale media .  

2. Magazine  

3. Maandelijkse nieuwsbrief   

4. Voorlichtingsfilms en video’s maken. 

5. Patiënteninformatie verbeteren in de ziekenhuizen. 

4. Belangenbehartiging: 

1. Internationale blaaskankermaand en nierkankerdag. 

2. Immunotherapie  

3. Kwaliteit van zorg en transparantie  

4. Patiëntenwijzers 

5. Achterbanraadpleging 

6. Communicatie met poliklinieken en professionals. 

 

9. Hoofdpunten uit de achterbanraadpleging, DJE, door Else Wolak. 

1. Wat gaat goed: 

1. Informatie en voorlichting 

2. Kan beter: 



1. Nazorg en begeleiding door huisarts 

2. bij wie kan ik mijn verhaal kwijt 

3. samenwerking ziekenhuizen en zorgverleners daarbuiten. 

4. bespreken behandelopties 

5. nazorg, begeleiding na operatie, 

6. slechtnieuwsgesprek, 

7. leven na kanker. Impact ziekte, menselijke aspecten 

3. Informatievoorziening en ondersteuning 

1. verbetering van begeleiding bij behandelopties en de gevolgen 

2. welke ziekenhuizen zijn gespecialiseerd in behandeling blaas- en nierkanker 

3. ondersteuning bij de verwerking van de ziekte door huisarts, 
verpleegkundigen en andere zorgverleners 

4. Mogelijke acties: 

1. In gesprek gaan met verpleegkundigen uro en oncologie. 

2. Idem met huisartsen 

4. Beoordeling van en verwachtingen van de patiëntenorganisatie 

1. 62% van de respondenten is geen lid.  

2. 71% is tevreden over de organisatie. 

10. Wat verwachten respondenten van de patiëntenorganisatie: 

1. Informatie 

2. Info over nieuwe behandelingen en trials 

3. Verbetering van de communicatie met bv filmpjes 

4. Minder behoefte aan grote bijeenkomsten 

5. Beter zichtbaar maken van de belangenbehartiging. 

 

11. Nieuwe datum vastgesteld voor de volgende algemene ledenvergadering: 26 juni 2021 

   



 

Middagsessies. 
Na de middag worden er 2 groepen gevormd rond thema’s  

1. Immunotherapie bij blaaskanker 

 Na het voorstelrondje bespraken we de vraag hoe de ontwikkeling van immunotherapie versneld 
kan worden en voor meerpatiënten beschikbaar komt. Zeker gezien de goede resultaten van de 
Nabucco studie:, immunotherapie voorafgaand aan de blaasverwijdering. Jaarlijks overlijden een 
groot deel van patiënten met T3 tumoren. Waarschijnlijk kan de overleving door inzet van 
immunotherapie verbeteren. Daarbij de vraag of immunotherapie al een rol kan spelen in andere 
fasen van blaaskanker.  

Voorstel is om een interne werkgroep of projectgroep immunotherapie op te richten. Die begint 
met aansluiten bij die artsen, urologen en oncologen die enthousiast zijn. Ook om meer 
patiënten te stimuleren om deel te nemen aan de studies. 

In eerste instantie voor blaaskanker. Nierkanker zit al in een andere fase. 

’s Ochtends is al besloten om de werkgroep op te richten. 

 

2.  Organisatie Lbnk. 

Gesproken over coronamaatregelen, versterken  en coördinatie van het lotgenotencontact. 

Voorstellen: 

1. Acties voor werving van leden via brochures in ziekenhuizen en bij huisartsen. 

2. Inzet van ambassadeurs bij ziekenhuizen opnieuw op te zetten. 

3. Leden en patiënten te adviseren om zelf contact op te nemen met huisartsen. 
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