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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.  
Een stabiele organisatie is dan ook van belang om die ambities te kunnen realiseren. Besuurlijke 
continuïteit blijft een bron van zorg. Wel hebben we in 2020 nieuwe vrijwilligers kunnen 
verwelkomen. Met name voor het lotgenotencontact. 
 
Ook voor ons heeft de corona-situatie uiteraard grote gevolgen gehad. Onderlinge contacten 
moesten worden teruggeschroefd, bijeenkomsten gecanceld, digitale contactmogelijkheden verkend 
en benut. Wij zijn voornemens om die activiteiten na de corona-periode weer snel fysiek te gaan 
uitvoeren. 
 

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. Dat uitgangspunt hanteren wij nog steeds. 
In het jaar 2021 hebben wij dat wederom in nauwere samenwerking gedaan  met de NFK. Maar nu 
wat intensiever dan andere jaren.  Dat komt omdat  eind 2020  op basis van het project Samen  
Slachtkracht Vergroten binnen de NFK een intensievere samenwerking is ontstaan tussen de 19 
kankerorganisaties(KPO’s). Onze organisatie heeft zich daar sterk voor gemaakt . Er wordt nu 
samengewerkt op 6 belangrijke terreinen: 

1. Verbetering van de kwaliteit van zorg. 
2. Passende zorg in het  juiste ziekenhuis of expertcentrum. En samen beslissen . 
3. Onderzoek nieuwe geneesmiddelen. 
4. Opsporen zeldzame kankers. 
5. Leven met en na kanker, inclusief laatste levensfase (palliatieve zorg) 
6. Toegankelijkheid dure innovatieve behandelingen. 
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Onze project medewerkster en diverse vrijwilligers nemen aan verschillende van deze werkgroepen 
deel. Met name aan de werkgroepen 1, 2, en 5. 
Leven met blaas- of nierkanker is voorstander dat in de verdere toekomst de samenwerking met de 
NFK nog verder zal worden versterkt. Met name op het gebied van de back office (boekhouding en 
ledenadministratie) bestuurssecretariaat en de  inhoudelijke ondersteuning. Daarover zal echter 
eerst verder overleg moeten plaats vinden binnen de NFK. Ook zal daarvoor nieuw geld gevonden 
moeten worden binnen de NFK/KWF. 
 
 
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, de projectleider, onze 
nieuwe medewerker sociale media 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. 
 

Bestuur 
Terugblik 2021 
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.  
Dat doen wij door 3 belangrijke activiteiten uit te voeren: 

1. Lotgenotencontact. 
Individueel lotgenotencontact. Daarvoor hebben wij in 2021 een nieuwe coördinator 
aangetrokken die met behulp van  een werkgroep van ervaren patiënten blaas- of 
nierkanker de nieuwe patiënten bijstaat met hun  vragen en problemen. 
Naast het individueel lotgenotencontact streven wij ook naar digitaal lotgenotencontact 
(facebookgroepen) en  regionale steungroepen zo mogelijk rond ziekenhuizen. Door 
corona is dat in 2021 echter niet gerealiseerd.  

2. Informatievoorziening. Wij doen dit via onze website, het Magazine en de 
nieuwsbrieven. In 2021 werd ook een speciale medewerker ingezet voor inzet op sociale 
media.  

3. Belangenbehartiging. Zie verder in dit jaarverslag. 
  

  
LBNK heeft samen met NFK de afgelopen jaren visiedocumenten nierkanker en blaaskanker 
ontwikkeld. Deze visiedocumenten vormen de basis van onze inzet voor verbeteren van de zorg in 
Nederland.  
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In 2019 hebben we in NFK-verband een brede visie op expertzorg geformuleerd. Voor expertzorg en 
transparantie kregen we in 2020 en 2021 opnieuw meer, maar nog te weinig draagvlak in de sector. 
We moeten vaststellen dat deze ontwikkelingen veel te langzaam verlopen.  
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.  
 
Belangrijk was 2021 in de verdere ontwikkeling van het platform Zeldzame Kankers. Ook vanuit onze 
achterban zijn mensen actief met de weinig voorkomende vormen van blaas- of nierkanker. 
Het platform Zeldzame Kankers kreeg mede door onze ondersteuning een zelfstandig karakter 
binnen de NFK. 
 
 

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 2021 
geactualiseerd is.  
  
Samenstelling bestuur 
In 2021 is de voorzittersfunctie opnieuw ingevuld na een langere vacatureperiode door  Hans Ubbels. 
Door ziekte hebben wij slecht kort mogen genieten van zijn inzet en deskundigheid. Gelukkig hebben 
wij in de loop van het jaar een nieuwe voorzitter a.i. gevonden in de persoon van mevrouw Liesbeth 
de Boer-Oosterhuis. 
We namen afscheid van Guus Venderbosch die vele jaren heeft gefunctioneerd als secretaris van 
onze vereniging en Albert Prins, die penningmeester was. 
Wim Dobbe neemt sinds 1 januari 2021 het secretariaat waar alsmede (vanwege de vacature) het 
penningmeesterschap. 
Renate Kelderman trad toe tot het bestuur als algemeen bestuurslid. 
Gelukkig bleef Guus  Venderbosch met  de vereniging verbonden als vrijwilliger en adviseur. 
Twee andere bestuursleden in spe moesten na een korte periode weer afhaken vanwege 
persoonlijke omstandigheden. 
 
In de verslagperiode heeft het bestuur 13 maal regulier vergaderd. Door de corona maatregelen 
vanaf maart bijna uitsluitend digitaal. Daartussen was er regelmatig contact m.b.t. actuele zaken.  
   
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 en in de 
statuten en het huishoudelijk reglement. 
  
De secretaris heeft taken  bij afwezigheid van een voorzitter langere tijd waargenomen. Met name 
waar de vereniging normaliter door de voorzitter wordt vertegenwoordigd zoals de ALV van de NFK. 
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In het verslagjaar is geen officiële klacht bij het bestuur binnengekomen.   
 
Wet Bestuur en  Toezicht Rechtspersonen. 
Deze wet is niet alleen gericht op bedrijven maar ook op stichtingen en verenigingen. Het gaat er om 
het besturen transparanter en deskundiger te maken. Ons bestuur heeft voldaan aan de verplichting 
om de wet voor 1 juli 2021 te bespreken en in te voeren. Het zal de resultaten van deze besprekingen 
doorvoeren in het huishoudelijk reglement en de statuten en deze ter goedkeuring voorleggen aan 
de Algemene Ledenvergadering in 2022. 
 
Overeenkomst Vierpartijen KWF-IKNL-NFK-Kanker.nl 
Deze overeenkomst is in 2021 vastgesteld in de ALV van de NFK, maar vooraf ook onderschreven 
door het bestuur van LBNK. 
Contactdagen  
Een belangrijke pijler voor onze patiëntenvereniging zijn de contactdagen met onze leden en 
vrijwilligers. Buiten de (digitale )algemene ledenvergadering konden deze niet plaatsvinden vanwege 
corona. Ze zijn allemaal uitgesteld tot 2022. 
Symposium 
Ook ons eerder aangekondigde symposium kon in 2021 niet plaatsvinden vanwege corona. Het is 
verplaatst naar het najaar van 2022. Het doel van het symposium is om de vraag te beantwoorden 
waarom er in de afgelopen 30 jaar verhoudingsgewijs (te) weinig vorderingen zijn gemaakt met 
betrekking tot de overleving en genezing van blaaskanker 
. 

Lotgenotencontact 
Bijeenkomsten, contactdagen. 
In 2019 zijn we gestart met regionale bijeenkomsten in samenwerking met ziekenhuizen. Dat bleken 
succesvolle bijeenkomsten.  
Die lijn konden we helaas niet doorzetten in 2020 en 2021. Alle voorgenomen bijeenkomsten hebben 
we moeten cancelen vanwege corona. 
. 
De jaarlijkse ledenvergadering in juni van 2021 had een hybride vorm: bestuursleden fysiek bij elkaar, 
beeldverbindingen, zoomen met andere deelnemers.  
 
 

Bereikbaarheid vereniging. 
In 2020 zijn de contactkanalen vernieuwd.  

• De lotgenotentelefoon is nu het contactnummer voor allerlei vragen. 
• De aparte mailbox voor lotgenotencontact is opgeheven, mensen bereiken ons via info@. 
• Via onze nieuwe sociale media bereiken mensen ons (en omgekeerd) voor contact. 
• Onze vernieuwde en vereenvoudigde brochure ging naar de poliklinieken waarmee 

medewerkers en patiënten eenvoudiger de contactmogelijkheden kennen. 
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Informatievoorziening. 

Onder informatievoorzieningen verzamelen we in dit verslag activiteiten in woord, beeld en geluid 
gericht op patiënten, leden, professional en geïnteresseerden. 
Magazine. 
In 2021 brachten we 3 magazines uit. Elk magazine besteedt aandacht aan nieuwe ontwikkelingen in 
zorg en onderzoek, ervaringsverhalen, activiteiten van bestuur en vereniging.  
Naast leden gaan de magazines naar ziekenhuizen en belangstellende organisaties in de zorg, 
inloophuizen. 
Vanaf voorjaar 2020 stellen we het magazine in digitale vorm vrij beschikbaar via onze website. 
Weliswaar achter een code waardoor de inhoud niet via zoekmachines kan worden gevonden. Dit 
met name om personen die aan het woord komen minder eenvoudig vindbaar te maken voor 
zoekmachines. 
Het magazine stellen we tot nu toe als een kanaal voor informatievoorziening. Het speelt echter 
vooral een rol voor belangenbehartiging (onze prioriteiten en acties over het voetlicht brengen) als 
voor lotgenotencontact en informatie. 
 

Nieuwsbrief. 
In 2021 verzonden we opnieuw 10  nieuwsbrieven naar leden en andere belangstellenden. 
De nieuwsbrief speelt in op actuele ontwikkelingen en activiteiten.  
We besteedden het afgelopen jaar regelmatig aandacht aan de indirecte gevolgen van corona voor 
de kankerzorg. Daarbij sloten we aan bij de publicaties van NFK, de overheid en koepelorganisaties.  
 
De nieuwsbrief heeft ook een activerende rol: we plaatsen oproepen voor actieve deelname aan 
onderzoeken, webinars, bijeenkomsten, vrijwilligerswerk. Zowel eigen oproepen als van andere 
organisaties. 
 

Website. 
We ontwikkelen onze website verder als wegwijzer. Dat houdt in dat we waar mogelijk bezoekers de 
weg wijzen naar de primaire informatiebronnen. Medische informatie bij kanker.nl, sites van 
ziekenhuizen en beroepsverenigingen.  
We ontwikkelden plannen om de website zo de informatiebasis van de vereniging te maken. Daar 
vindt de bezoekers de informatie, de nieuwsbrieven, magazine en sociale media vormen de etalage, 
zorgen voor de communicatie. 
 

Sociale media. 
Vanaf juni schakelen we een externe professional in voor de ontwikkeling en opstart van de sociale 
media. Het is met wisselende vrijwilligers niet mogelijk gebleken sociale media goed van de grond te 
krijgen. 
Aan het eind van 2020 was de structuur en inhoud van onze sociale media goed gefundeerd. 
Uiteraard neemt het tijd om vervolgens de actieve deelname op gang te brengen. 
Bij Facebook mikken we primair op patiënten, leden en hun naasten, meer specifiek de kinderen. 
Twitter voor het snel communiceren van actuele zaken, ook met professionals. 
Met LinkedIn ontwikkelen we in een periode van 1 tot 2 jaar een netwerk met professionals. 
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YouTube. 
Het kanaal blijft veel bezoekers trekken, ruim 16.000 in 2020. Uit verdere analyse blijkt dat de meest 
bezoekers video’s maar voor een deel bekijken, wat gebruikelijk is op YouTube.  
Een belangrijk deel bekijkt de video’s uitgebreider. Uit de (lotgenoten)contacten blijkt dat veel 
beginnende patiënten het kanaal bezoeken en steun vinden bij die informatie: beeld en geluid 
spreekt aan.  
Daarbij hebben de video’s van de afgelopen 4 hebben zeker nog niet ingeboet aan relevantie. 
 

Belangenbehartiging  
De pijler belangenbehartiging is afgelopen 10 jaar steeds belangrijker geworden in het werk van de 
vereniging. 
Onze basis is en blijft de binding en bundeling van ervaringen van patiënten, via 
lotgenotencontacten, delen van ervaringen. 
Daaruit komt naar voren wat er niet goed gaat en beter kan, welke informatie mensen missen en 
hebben gemist, wat de belangrijke thema’s zijn voor patiënten. 
Als belangenbehartiger werken we er aan die elementen te verbeteren. Als patiënten aangeven vaak 
informatie missen of hebben gemist over behandelingen, zien wij het als taak die 
informatievoorziening te verbeteren. En dus niet over te nemen of lacunes in te vullen. 
 
Hieronder beschrijven we op welke terreinen we het afgelopen jaar actief zijn geweest, Voor een 
deel door deelname aan werkgroepen in NFK-verband die we niet verder inhoudelijk beschrijven. 
 
Achterbanraadpleging 
In oktober 2020 hebben we met ondersteuning van NFK een achterbanraadpleging gehouden onder 
mensen met blaas- of nierkanker (leden en niet-leden). Wat zijn hun wensen, behoeften en 
ervaringen met de zorg en ondersteuning die ze hebben gehad, de informatievoorziening en met de 
vereniging Leven met blaas- of nierkanker? De uitkomsten van de vragenlijst gebruiken we om de 
belangen van blaas- en nierkankerpatiënten beter te behartigen. Maar ook om de ‘koers’ van onze 
patiëntenorganisatie beter te kunnen bepalen, zodat Leven met blaas- of nierkanker nog meer van 
betekenis kan zijn voor patiënten. In totaal hebben 169 mensen de vragenlijst ingevuld, 75% hiervan 
heeft blaaskanker en 25% nierkanker. De resultaten zijn tijdens de ALV in november gepresenteerd 
en in 2021 wordt er in het Magazine en de nieuwsbrief verder aandacht besteed aan de resultaten en 
te ondernemen ‘acties’. 

 

Blaaskankermaand. 
Met Erasmus blaaskankercentrum en een extern bureau maakten we in het voorjaar een opzet, 
materialen en afspraken voor een gezamenlijk aanpak van de jaarlijkse blaaskankermaand juni. 
Die voorbereiding moesten we staken als gevolg van de coronamaatregelen. Uitstel naar november 
resp. juni 2021 gaf geen soelaas. 
Wel hebben we zelf in november ‘blaaskankermaand-activiteiten’ uitgevoerd: socialmedia-
campagne, digitale bijeenkomst over immunotherapie met bijbehorende video op ons YouTube 
kanaal.  
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Internationale nierkankerdag. 
In juni is de jaarlijkse internationale nierkankerdag. Samen met IKCC  

• voerden we campagne via media, 
• verspreidden we t-shirts onder patiënten en zorgverleners 
• maakten patiënten korte video’s die we samenbrachten tot  
• 1 video rond het thema ‘bewegen’. 

 

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 corona door tot halverwege 2020. 
De projectleiding is in handen van NFK. 
 

In 2020 is een tweede pilot gestart waarin de ‘gegevensset’ en ziekenhuisbeschrijvingen extra 
getoetst worden en informatie over samenwerking in netwerken of samenwerkingsverbanden wordt 
opgenomen. Daarnaast is gewerkt aan de opzet van een bewustwordingscampagne en de 
ontwikkeling van een website over ziekenhuiskeuze. Lbnk heeft in 2020 deelgenomen aan de 
projectgroepbijeenkomsten, feedback gegeven op ontwikkelde documenten en in samenwerking 
met NFK overleg en afstemming gehad met ziekenhuizen over hun (vrijwillige) deelname aan dit 
project. In het Magazine van maart en september is geschreven over de voortgang van het project.  

 

Project “Goed uitgelegd” – praatkaarten om samen beslissen te bevorderen 
Samen met acht kankerpatiëntenorganisaties hebben we, onder leiding van NFK en Pharos, drie 
praatkaarten voor nierkanker ontwikkeld: dit is nierkanker, de operatie bij nierkanker en dit is 
immunotherapie. Deze praatkaarten bevatten begrijpelijke informatie in woord en beeld. 
Zorgverleners kunnen ze gebruiken om het gesprek tussen zorgverlener en patiënt te ondersteunen 
en na het gesprek mee te geven. Praatkaarten maken de informatie van de zorgverlener beter 
toegankelijk voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Naast de praatkaarten heeft een 
aantal gespecialiseerd (urologie)verpleegkundigen de geaccrediteerde training effectief 
communiceren met laaggeletterden gevolgd. 
 
De praatkaarten zijn met meer informatie over hoe de praatkaarten te gebruiken en over de training 
toegestuurd aan een 120  poli’s urologie en zorgverleners met de oproep ze te gaan gebruiken. In de 
nieuwsbrief en Magazine is er ook aandacht aan besteed. De praatkaarten en relevante informatie 
voor zorgverleners staat op onze website.  

 

Keuzehulp voor blaaskanker in ontwikkeling 
Een middel om patiënten te ondersteunen bij het maken van een keuze voor behandeling is een 
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keuzehulp. Door onderzoekers van het Radboudumc, wordt een keuzehulp gemaakt voor de 
afweging: verwijdering van de blaas of chemoradiatie (blaassparende behandeling). Om meer te 
horen over de ervaringen met deze behandelingen heeft zij een achttal interviews gehouden met 
patiënten uit onze achterban. Hoe is de behandeling en de periode daarna verlopen. Wat viel tegen, 
wat viel mee? Wat had u graag eerder geweten? Ook bij de verdere ontwikkeling en implementatie 
blijft Lbnk betrokken. 

 

Patiëntgerapporteerde uitkomsten-vragenlijst (PROMs) voor blaaskanker in ontwikkeling 
De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) is een project gestart om een PROM-vragenlijst 
(patiëntgerapporteerde uitkomsten) voor blaaskanker te ontwikkelen en te implementeren. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van dat wat allemaal al ontwikkeld is. De patiëntgerapporteerde uitkomsten 
kunnen gebruikt worden om ‘samen beslissen’ te ondersteunen en om patiënten betere 
(ondersteunende) zorg te kunnen bieden, hen beter te kunnen begeleiden in het leven met de 
gevolgen van de blaaskankerbehandeling. Lbnk is lid van projectgroep en brengt het 
patiëntenperspectief en kennis uit andere projecten in.  
 
Wetenschappelijk onderzoek en richtlijnen  
In 2020 ontvingen we 9 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 2020 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 resp.. de laparoscopische cystectomie (ORC) bij patiënten 
met blaaskanker.  

In 2020 zijn de eerste resultaten van deze studie gepubliceerd. Daarbij blijkt weinig verschil bij de 
resultaten van de verschillende operatietechnieken. En dat is niet alleen redelijk verrassend, het 
heeft belangrijke consequenties voor de keuzes van patiënten: de gehanteerde technische variant zal 
minder verschil maken voor patiënten. Uiteraard lopen nu en de komende jaren nog meer 
(internationale) studies die in meer detail voor- en nadelen onder de loep zullen nemen. 
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BlaZib (BlaaskankerZorg In Beeld):  
Het doel van BlaZIB is om inzicht te verkrijgen in de kwaliteit van de blaaskankerzorg in Nederland en 
deze waar mogelijk te verbeteren. Om dit doel te bereiken brengen onderzoekers de blaaskankerzorg 
in beeld vanaf het optreden van de eerste klachten tot en met een paar jaar na de diagnose en 
behandeling van blaaskanker. 
Daarvoor heeft IKNL een uitgebreide registratie opgezet. Het beoogd aantal patiënt is inmiddels 
geïncludeerd, de eerste analyses verschijnen. 
Voor ons is deze studie van groot belang omdat het objectieve indicatoren oplevert voor de kwaliteit 
van zorg in Nederland. Vandaar dat we de afgelopen jaren actief betrokken waren en bleven bij de 
studie. 
 
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. 
 
PRO-RCC (Prospective cohort - Renal Cell Carcinoma) 
Dit is een nieuwe multidisciplinaire registratie voor niercelcarcinoom die in 2020 is opgericht. Aan de 
basis ervan staat het NierkankerNetwerkAmsterdam.  
 
Herziening richtlijn niercelcarcinoom 
LBNK heeft de ontwikkeling hiervan gevolgd en beperkt feedback geleverd. 
  
Herziening richtlijn hematurie (bloed in de urine)  
In 2020 is gestart met herziening van de richtlijn Hematurie. Lbnk heeft deelgenomen aan de 
invitational conference en zal input en commentaar geven op die onderwerpen in de richtlijn die 
onze achterban raken. 
 

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 Zorginstituut Nederland  (ZINL) om een 
reactie van de patiëntenorganisatie op hun conceptadviezen met betrekking tot de toelating van 
geneesmiddelen tot het vergoedingensysteem. 
In 2020 betrof dit met name de kwesties rond de behandeling chemohyperthermie en een nieuwe 
combinatietherapie voor 1elijnsbehandeling van nierkanker.  
De behandeling chemohyperthermie wordt niet vergoed binnen het basispakket. De behandelingen 
worden tot nu toe gefinancierd door enkele uitvoerende ziekenhuizen. 
Vergoeding werd tot nu toe afgewezen omdat de effecten te weinig onderbouwd zouden zijn. In 
2020 is door onderzoekers een onderbouwing van de behandeling aangedragen die ertoe heeft 
geleid dat ZINL het dossier openhoudt. Een belangrijk resultaat. 
Om het patiëntenperspectief op de behandeling goed in te kunnen brengen in een overleg met ZINL 
zijn 10 patiënten de behandeld zijn met chemohyperthermie geïnterviewd over hun keuze voor en 
ervaringen met de behandeling. Tijdens de bijeenkomst met ZINLL konden we onze argumenten nog 
eens naar voren brengen. Een persoonlijk verhaal van ervaringsdeskundige patiënt had bij de 
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vertegenwoordigers ZINL. Het bleek in de praktijk voor een patiënt meer dan een afweging tussen 
vergelijkbare behandelingen  
Deze inventarisatie en inbreng in het overleg heeft belangrijk bijgedragen aan de besluiten van ZINL. 
 

Expertzorg 
Met samenwerkingsverbanden (netwerken) van ziekenhuizen gaan we in gesprek over hun en onze 
visie op expertzorg met als doel het realiseren van zorg die blaas- en nierkankerpatiënten de beste 
kansen biedt voor overleving, levensverlenging en kwaliteit van leven In 2020 waren dit het Jeroen 
Bosch Ziekenhuis en het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis die toewerken naar een Regionaal 
Centrum voor Urologische Tumoren. En Meandermc, Tergooi en UMCU die een uro-oncologisch 
samenwerkingsverband hebben.  
 

Transparantie-overleg. 
Opnieuw hebben we helaas weinig resultaten behaald in het overleg met vertegenwoordigers van 
beroepsorganisaties, ziekenhuizen, zorgverzekeraars om te komen tot meer transparantie in de 
blaaskankerzorg in Nederland. Het bleek opnieuw dat de behoefte aan en noodzaak van 
transparantie door de aanbiedende partijen niet wordt gedeeld. 
 

Deelname aan diverse projecten en werkgroepen: 
• leven met en na kanker 
• laatste levensfase 
• samen beslissen 

 

Samenwerking en contacten met  
• Kanker.nl: regelmatig wisselen we ontwikkelingen uit, maken afspraken en stemmen onze rollen 

af m.b.t. informatievoorziening 
 

• IKNL: Wij stemmen af welke informatiebehoeften wij constateren bij onze achterban. Verder 
levert IKNL ons cijfers op aanvraag die van belang zijn voor onze belangenbehartiging.  

 
• Pharmacie: informeren nieuwe ontwikkelingen in onderzoek en beschikbaarheid 

geneesmiddelen. 

 
• Ziekenhuizen: specifieke vragen van ziekenhuizen rond patiëntenzorg en -informatie. We zoeken 

meer mogelijkheden om samen te werken om directe lotgenotenondersteuning te organiseren. 
Hier haalde corona een ferme streep door de rekening. 

1.  

 

 Financiën. 
Het bestuur heeft de staat van de financiën in 2021 uitgebracht in een 
afzonderlijk document. U vindt daarin de balans, de rekening en 
verantwoording 2021 en de begroting voor 2022. Deze zijn gestuurd naar de 
NFK/KWF en aan het minisaterie van VWS. 
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Bereikcijfers 
 
Bereikcijfers 2020 van Leven met blaas- of nierkanker 
   

MINIMALE BEREIKCIJFERS:   

Omschrijving bereikcijfer Score KPO Toelichting 

Aantal geregistreerde  
mensen in de achterban 

370 
Aantal leden, donateurs, vrijwilligers 
etc.  
Peildatum 31-12-2020 

Landelijke bijeenkomsten:   

* aantal bijeenkomsten 6 Digitaal 
* aantal bezoekers 70 1 maal 30 en 6 maal gemiddeld 7 
* tevredenheid bezoekers nvt Niet geregistreerd, niet uitgevraagd 
Regionale bijeenkomsten:   

* aantal bijeenkomsten nvt  

* aantal bezoekers nvt  

* tevredenheid bezoekers nvt  

Aantal bezoekers website 56.904 
Aantal unieke bezoekers over geheel 
2020, peildatum 31-12-2020 

   

ZO MOGELIJK OOK DE VOLGENDE BEREIKCIJFERS:  

Omschrijving bereikcijfer Score KPO Toelichting 
Aantal volgers Facebook 125 Peildatum 31-12-2020 
Aantal volgers Twitter 100 Peildatum 31-12-2020 
Bezoekers YouTube 16.407 Peildatum 31-12-2020 
Aantal magazines per jaar 4  

Oplage per uitgave magazine 700  
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Aantal digitale nieuwsbrieven per jaar 10  

Aantal aanvragen patiëntparticipatie 10  

Aantal vragen van patiënten: 150  

* via telefoon 50  
* via mail 100 
* via website 0  

Omvang inzet vrijwilligers  3000 Inschatting in uren per jaar 
 
 

Websitebezoek 2020 
     

Maand 
unieke 
bezoekers 

Aantal bezoeken pagia's hits 

jan-20 4.362 8.760 61.376 136.683 
feb-20 4.268 7.450 50.955 117.825 
mrt-20 3.993 8.996 60.029 115.612 
apr-20 4.111 7.939 66.809 118.429 
mei-20 4.126 7.469 63.582 122.631 
jun-20 4.574 8.018 95.117 166.744 
jul-20 4.444 7.476 66.341 132.896 
aug-20 4.458 7.023 53.663 121.336 
sep-20 4.808 7.867 83.721 156.977 
okt-20 5.800 10.561 88.719 182.095 
nov-20 5.765 8800 128.204 243.257 
dec-20 6.195 10.435 88.957 174.093 
Total 56.904 100.794 907.473 1.788.578 

     
 

Bezoeken YouTube 
  
Totaal 2020 16.407 
Bijwerking immunotherapie 2.724 
Blaaskanker 2.048 
Nierkanker en behandelingen 1.422 
Ervaringen met immuno-therapie: Kees Mattijssen 740 
Dr. Carl Wijburg over blaasverwijdering 559 
Symptomen blaaskanker? 554 
Webinar blaas- en nierkanker, gehele uitzending 512 
Behandeling van uitgezaaide nierkanker 457 
Nierkanker: wat nu? 393 
Nierkanker en bewégen 268 
Webinar blaaskanker 2018 a 208 
Immunotherapie bij blaaskanker NABUCCO-studie (video 2/2) – 
bespreking met artsen AVL 144 
Webinar blaaskanker 2018 110 

 


