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1. Inleiding 

Beleid en activiteiten van Leven met blaas- of nierkanker (Lbnk) zijn in het jaar 2020 en 2021 sterk 
beïnvloed door Corona. Veel activiteiten zijn in die jaren niet of slechts ten dele uitgevoerd en de 
verbinding tussen leden en bestuur en leden onderling heeft daar zeker onder geleden. Bovendien 
hebben wij een sterke wisseling van bestuursleden meegemaakt waardoor de continuïteit van de 
organisatie geschaad is. 

Doordat in de tweede helft van 2021 twee nieuwe (kandidaat-)bestuursleden ervoor gekozen 
hebben toch niet aan te blijven starten we 2022 met een beperkt bestuur.  We blijven ons inspannen 
om nieuwe bestuursleden te vinden, maar onderzoeken binnen NFK-verband ook andere 
mogelijkheden voor ondersteuning.  Toch beginnen we vol goede moed aan een nieuw werkjaar met 
een nieuw (kandidaat-)bestuurslid. We hopen dat we desondanks en met de inzet van (meer) 
vrijwilligers voldoende kunnen betekenen voor onze leden op het gebied van lotgenotencontact, 
informatievoorziening en behartiging van de belangen van alle patiënten met blaas- of nierkanker.  

We spannen ons in om hetgeen in dit jaarplan staat in 2022 te realiseren maar er zullen ook 
activiteiten zijn die, zeker als het bestuur niet op sterkte komt, in 2022 worden voorbereid maar in  
2023 (verder) worden uitgevoerd. 

 

2. Organisatie 

Het bestuur start het werkjaar 2022 met 3 leden, waarvan 1 nieuw lid, en een voormalig bestuurslid 
als adviseur. Daarbij steunen we op onze hernieuwd huishoudelijk reglement, aangepast vanwege de 
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). De statuten worden ook nog herzien op basis van 
deze wet. Het bestuur heeft deze wet derhalve al omarmd en geïntegreerd in statuten en 
huishoudelijk reglement en laat deze tijdens dit werkjaar ook goedkeuren door de algemene 
ledenvergadering (ALV). 

Leven met blaas- of nierkanker is lid van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties 
(NFK) en heeft de samenwerkingsovereenkomst SSV 2.0 in 2020 met overtuiging getekend. Daarbij 
komt meer nadruk op gezamenlijke belangenbehartiging door de aangesloten organisaties. We 
nemen dan ook deel aan diverse werkgroepen en projecten waarin we met andere 
kankerpatiëntenorganisaties (kpo’s) met ondersteuning van medewerkers van NFK samenwerken. 

 
Vrijwilligers 
De organisatie telt ca. 15 vrijwilligers, die samen met het bestuur de doelstelling van de vereniging 
waar maken: er zijn voor patiënten met blaas en nierkanker en vanuit eigen ervaring invloed 
uitoefenen op goede zorg en leven met en na kanker.  

 
Professionele ondersteuning 
In 2022 hebben we de volgende professionele ondersteuning: 
 

 Een projectleider in dienst van NFK en voor 16 uur werkzaam voor Lbnk. Zij wordt m.n. 
ingezet op de pijlers belangenbehartiging, in mindere mate op informatievoorziening en 
beperkt op lotgenotencontact. Het bestuur is in gesprek met NFK om meer 
ondersteuningsuren te krijgen.  
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 Voor sociale media een beperkt aantal uren per week op zzp-basis. 
 Voor het bijhouden van de website, het uitbrengen van de nieuwsbrief en het Magazine een 

aantal uren uur per week op zzp-basis. 

 
In projectverband werken we veel samen met medewerkers van NFK. Een aantal ondersteunende 
taken zoals de financiële administratie, boekhouding en ledenadministratie is ondergebracht bij de 
backoffice van NFK. De komende jaren breiden we deze gezamenlijke infrastructuur en 
dienstverlening graag verder uit met als doel dat wij ons als kpo kunnen richten op de inhoudelijke 
projecten en werkzaamheden. M.n. denken we aan ICT, financiën en projectondersteuning. Wij 
participeren actief in de NFK-werkgroep die hiervoor nu een stappenplan ontwikkelt. 

DoneerJeErvaring-uitvragen 
Binnen NFK-verband wordt een paar keer per jaar een DoneerJeErvaring (DJE)-uitvraag gehouden 
onder de achterban van de kpo’s en het DJE-panel. Inzicht in de ervaringen en wensen en behoeften 
van mensen met kanker en hun naasten ziet Lbnk als de basis voor haar werk en dat van NFK. 
Daarom neemt Lbnk aan alle DJE-uitvragen deel behalve als het een onderwerp betreft dat mensen 
met blaas- of nierkanker niet raakt. 

Prioriteiten stellen is nodig 
In 2022 moeten we strakker dan voorheen prioriteiten stellen. Zowel binnen NFK-verband als 
daarbuiten. Dit komt door de combinatie van:  

 de beperkt beschikbare capaciteit van bestuur, vrijwilligers en professionele ondersteuning 
 de afnemende subsidie voor Lbnk. Dit als gevolg van de gemaakte keuzes in het kader van 

‘samen slagkracht vergroten’ 
 het aantal lopende activiteiten/projecten waar we al in participeren 
 het toenemend aantal  verzoeken van derden (onderzoekers, ziekenhuizen, richtlijnen, 

overheid etc.) om mee te denken, te participeren vanuit patiëntenperspectief. 

In 2022 geeft Lbnk prioriteit aan: 

Algemeen voorwaardescheppende activiteiten: 

 Opnieuw werven van meer bestuursleden en vrijwilligers. 
 Versterken  van de interne organisatie en meer (ver)binding tussen bestuur, vrijwilligers 

(onderling) en professionele ondersteuning. Opleiding van vrijwilligers.  
 In gesprek met NFK voor meer structurele ondersteuningsuren. 

Lotgenotencontact: 

 Onderzoeken en opzetten van nieuwe vormen van lotgenotencontact 
(Facebook-groepen, regionale steungroepen)  

 Meer ervaringsverhalen in Magazine, nieuwsbrief en website. 

Informatievoorziening: 

 Bekijken mogelijkheden kosteneffectieve(re) inzet huidige informatievoorziening en 
bijbehorende communicatiemiddelen (b.v. online magazine)’ 

 Meer integratie van de verschillende communicatiekanalen (website, magazine, nieuwsbrief, 
sociale media) 

 Start met actualiseren van eigen informatie- en /hulpmiddelen 
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 Continueren aandacht voor ‘leven met en na kanker’ in communicatiemiddelen, waaronder 
‘diagnose en hoe kan ik nu verder’ en seksualiteit en intimiteit’. 

Belangenbehartiging: 

 Samenwerking met ziekenhuizen op onderwerpen gericht op verbetering van de kwaliteit 
van zorg en lotgenotencontact. 

 Vergroten van de kwaliteit van zorg met als speerpunten meer transparantie, expertzorg en 
eigen regie. 

 Vergroten bekendheid Lbnk en blaas- en nierkanker (o.a. organisatie symposium m.b.t. 
blaaskanker). 

In het hiernavolgende overzicht van activiteiten voor 2022 wordt een onderscheid gemaakt naar 
‘projecten en activiteiten die (door)lopen’ en ‘nieuwe activiteiten ‘. 

 

3. Activiteiten 

 

Interne organisatie Lbnk 
 
Bestuur: 

 Het bestuur spant zich in om aandachtgebieden van dit jaarplan te verdelen onder de 
verschillende bestuursleden. 

 Goedkeuren aangepaste statuten en huishoudelijk reglement door ALV. 
 Voortzetten werving vrijwilliger voor werkzaamheden penningmeester en onderzoeken of 

inhuur hiervoor financieel mogelijk is. 
 Opnieuw werven bestuurslid met aandachtsgebied ‘vrijwilligers’ 
 Kritisch bezien aan welke overleggen/werkgroepen in NFK-verband en met derden wordt 

deelgenomen als hiervoor onvoldoende bestuurs- en vrijwilligerscapaciteit is. 
 Verbeteren afstemming tussen bestuur, professionele ondersteuners op gebied van 

communicatie en projectleider m.b.t. inhoud en planning van de communicatie 
 Optimaliseren inrichting en gebruik virtueel kantoor 
 Opnieuw instellen Raad van Advies. 

 

Vrijwilligers: vinden en verbinden van vrijwilligers 
In 2022 willen we de onderlinge (ver)binding tussen vrijwilligers en ook de samenwerking tussen 
vrijwilligers, bestuur en professionele ondersteuning op inhoudelijke thema’s versterken. Hiervoor 
wordt een bijeenkomst tussen de vrijwilligers georganiseerd in 2022 en wordt aan de vrijwilligers ook 
scholing aangeboden in samenwerking met NFK. Naast verbinding tussen elkaar is het doel ook om 
onze visie op vrijwilligersmanagement, samen sterk, samen met de vrijwilligers op te stellen.  Dit 
laatste is een ambitieus plan met de huidige bezetting van het bestuur en de beperkte 
ondersteuningsuren. We streven naar een uitvoering in 2023. 

Een sterk, betrokken team van vrijwilligers vormt immers de kern van lotgenotencontact maar ook 
voor het inbrengen van het patiëntenperspectief in projecten. Het beantwoorden van vragen van 
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lotgenoten en doorverwijzen naar andere lotgenoten van de lotgenotentelefoon bestaat momenteel 
uit een van de taken van de lotgenotencoördinator. Deze werkt nauw samen met het bestuurslid.  

Daarnaast gaan we gericht vrijwilligers zoeken voor en ’matchen’ met de activiteiten die we doen.  

Nieuwe activiteiten: 

 Bijeenkomsten met vrijwilligers met als doel samen sterk, kennismaken, verbinding, 
waaronder contactdag. 

 Uitbrengen van een aparte rubriek van en voor onze vrijwilligers in de nieuwsbrief 
 Opstellen visie op hoe we het vrijwilligersmanagement willen uitvoeren (2023). 

  

Vergroten bekendheid en zichtbaarheid Lbnk  
Het vergroten van de bekendheid en zichtbaarheid van (de activiteiten van) Lbnk moet een continue 
aandachtspunt zijn. Niet met als primair doel het vergroten van het aantal leden maar om de gehele 
achterban te bereiken met informatie die voor hen relevant en helpend kan zijn, om ondersteuning 
te kunnen bieden en om lotgenoten en naasten met elkaar te verbinden. Door de beperkte 
beschikbare capaciteit en middelen zullen we vooral proactiever moeten kijken hoe we gebruik 
kunnen maken van de communicatiemiddelen van derden zoals b.v. NFK, ziekenhuizen en Kanker.nl.   
 
Nieuwe activiteit: 
Opstarten campagne Lbnk om poliklinieken te wijzen op aanbod Lbnk en het belang voor de patiënt 
om lid te worden van een patiëntenorganisatie. Hierbij leren van aanpak/campagne Longkanker 
Nederland m.b.t. genereren meer bekendheid aanbod LN in ziekenhuizen. Bekeken wordt of dit met 
externe professionele ondersteuning gedaan kan worden. 

Vergroten bekendheid en zichtbaarheid blaas- en nierkanker 
Mei is blaaskankermaand en 17 juni is internationale nierkankerdag. Beiden hebben als doel het 
vragen van aandacht voor blaas- en nierkanker. Voor wat betreft de internationale nierkankerdag 
liften we mee op hetgeen binnen IKCC wordt ontwikkeld. En daar sluiten wij met een activiteit op aan 
(zie ‘landelijke en regionale contactdagen’). Een andere manier waarop we aandacht gaan vragen 
voor blaaskanker is het organiseren van een symposium (zie verderop). 

 

Lotgenotencontact  
 
Lotgenotencontact via email, telefonisch en online 
Lbnk biedt lotgenotencontact via email en telefonisch. Hiervoor zijn ca. 8 vrijwilligers beschikbaar. In 
2020 is de nieuwe coördinator lotgenotencontact gestart, daarbij ondersteund door de voormalig 
coördinator. 

Nieuwe activiteiten 2022: 

 (Minimaal) één bijeenkomst organiseren met de vrijwilligers die telefonisch contact hebben 
met lotgenoten met als doel intervisie, scholing en versterken onderling contact. 

 Werven nieuwe vrijwilligers met aandoening c.q. behandelingen waar we nog geen 
ervaringsdeskundigen voor hebben.  

 Verkennen en indien haalbaar oprichten besloten Facebook-groep(en).  



 

6 
 

2022-2023: 

 Eventueel opstellen (anoniem) ‘profiel’ van degenen die beschikbaar zijn voor 
lotgenotencontact en dat communiceren op website. 

 Eventueel aansluiten bij initiatief van Patiëntenplatform Zeldzame Kankers (PZK), Jongeren 
en Kanker en een paar andere kpo’s om in samenwerking met Kanker.nl patiënten met elkaar 
te matchen voor 1-op-1 contact op basis van een online profiel.  

Landelijke en regionale contactdagen  
Lbnk organiseert jaarlijks een landelijke contactdag (al dan niet hybride) waar mensen met blaas- of 
nierkanker en hun naasten elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen delen. Daarnaast is er 
een (interactieve) uitwisseling van informatie over relevante thema’s met betrekking tot bijvoorbeeld 
nieuwe behandelingen, lopende wetenschappelijke onderzoeken en het leven met en na kanker.  
In de regio organiseert Lbnk samen met ziekenhuizen vergelijkbare bijeenkomsten (al dan niet 
hybride). Eventueel gekoppeld aan de blaaskankermaand (mei) of internationale nierkankerdag (17 
juni). Deze contactdagen zijn voor alle mensen met blaas- of nierkanker en hun naasten toegankelijk. 

Nieuwe activiteiten:  

 1-2 regionale bijeenkomsten organiseren in samenwerking met ziekenhuizen. 
 Tijdige en brede communicatie over de te organiseren bijeenkomsten met als doel vergroten 

bekendheid Lbnk en zoveel mogelijk deelnemers aan de bijeenkomsten. 
 Maken van opnames c.q. een (gefilmd) verslag van de bijeenkomsten dat via onze 

communicatiekanalen verspreid kan worden om zo meer mensen met blaas- of nierkanker te 
bereiken dan alleen de deelnemers. 

Oprichten regionale steungroepen  
In 2019 zijn we gestart met het leggen van contacten met ziekenhuizen voor het oprichten van 
regionale steungroepen voor patiënten en naasten samen met ziekenhuizen. Door corona heeft dit 
geen opvolging gekend. Deze steungroepen zijn m.n. bedoeld voor ‘beginnende patiënten’. Bij 
voldoende draagvlak faciliteren wij samen met betrokken ziekenhuizen deze ondersteuningsgroepen 
met training, coaching en publiciteit.   
 
Nieuwe activiteiten: 

 In 2022 pakken we de oprichting van regionale steungroepen opnieuw met twee 
ziekenhuizen en/of  inloophuizen op.  

 Bij andere patiëntenorganisaties ophalen wat zij als lotgenotenondersteuning bieden in 
(samenwerking met) ziekenhuizen. 
 

Informatievoorziening 
 In 2022 bekijken we of de manier waarop de hieronder genoemde communicatiemiddelen tot nu 
toe tot stand komen (content, organisatie, beheer etc.) nog gefinancierd kan worden. Welke 
mogelijkheden er zijn om de informatievoorziening en bijbehorende communicatiemiddelen meer 
kosteneffectief te realiseren.  

 
Uitbrengen digitale nieuwsbrieven 
Lbnk geeft (maximaal) 10x per jaar een digitale nieuwsbrief uit die verspreid wordt onder 500 
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mensen met blaas- of nierkanker en andere belanghebbenden die zich hiervoor hebben aangemeld. 
De nieuwsbrief informeert abonnees over nieuws vanuit de vereniging Lbnk en daarnaast over 
relevante nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de blaas- en nierkankerzorg, waar patiënten 
meer relevante informatie kunnen vinden en hoe ze regie kunnen houden over hun eigen zorgproces 
en het omgaan met leven met en na kanker. 

Nieuwe activiteiten: 

 Meer aandacht in nieuwsbrief voor hetgeen Lbnk doet op het gebied van 
belangenbehartiging c.q. projecten waar Lbnk het patiëntenperspectief inbrengt. 

 Betere kwaliteit en groter bereik nieuwsbrieven realiseren. 

 
Uitbrengen (online?) Magazine 
We werken aan het uitbrengen van zowel een digitaal als papieren magazine en meer samenhang 
tussen magazine en informatie op de website.  Mede op basis van de achterbanraadpleging is 
besloten meer aandacht te besteden aan ervaringsverhalen en thema’s rondom ‘leven met en na 
kanker’. Dit wordt in 2022 voortgezet. 

Nieuwe activiteiten: 

 Onderzoeken of het financieel en inhoudelijk gunstig is om over te stappen van een gedrukt 
magazine naar een online magazine, met de mogelijkheid om op verzoek en tegen een 
meerprijs van het lidmaatschapstarief een geprint exemplaar te ontvangen.  

 Werven van een vrijwilliger ter uitbreiding van de redactie. 
 Meer integratie van website en magazine. 

 

Verspreiden actuele informatie via sociale media 
Lbnk is sinds 2021 actief op Facebook, Twitter en LinkedIn. In 2022 willen we kwantiteit en kwaliteit 
van de berichten verder verbeteren.  

Nieuwe activiteiten: 

 Verbeteren afstemming bestuur, projectleider en professionele ondersteuning m.b.t. inhoud 
en frequentie van te plaatsen berichten. Waaronder meer aandacht voor wat Lbnk doet aan 
b.v. belangenbehartiging. 

 Realiseren meer volgers op alle kanalen. 

Doorontwikkelen website 
Lbnk heeft de wens de website door te ontwikkelen en te updaten. Onder andere een minder 
zakelijke uitstraling, vergroten van de vindbaarheid van onderwerpen, updaten van bepaalde inhoud. 
In 2022 maken we een visie op wat wij en gebruikers willen. Uitvoering vindt, bij voldoende 
financiële middelen, in 2023 plaats. Voor de ontwikkeling van deze visie stellen we een werkgroep in, 
eventueel ondersteund door een externe communicatie-professional. Een prominentere plaats op de 
website van de mogelijkheid om lid te worden en geld te doneren gebeurt in Q2 2022. 
 

(Door)ontwikkelen eigen informatiemateriaal en hulpmiddelen & maken van video’s en 
voorlichtingsfilms 
De zorgverleners zoals ziekenhuizen, specialisten en hun organisaties zijn verantwoordelijk voor 
goede informatie over ziekte en behandeling. Daarnaast levert o.a. Kanker.nl overzichtelijke en 
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betrouwbare informatie. Met Kanker.nl hebben we minimaal 1x per jaar overleg over hoe we de 
informatie voor blaas- en nierkankerpatiënten kunnen verbeteren en samenwerken. 

Voor ons ligt vooral de taak patiënten te steunen, middelen in de hand te geven om hun eigen weg te 
bepalen in het proces. Wij hebben daarvoor al hulpmiddelen ontwikkeld zoals praatkaarten, 
checklijsten, kwaliteitseisen e.d.  

Belangrijk is dat patiënten vanaf de eerste diagnose al kunnen zien wat hen mogelijk te wachten 
staat, welke rol ze zelf kunnen spelen, waar ze eigen regie kunnen nemen. Daarvoor zijn beeld en 
geluid naast papieren en digitale hulpmiddelen belangrijk. In 2022/2023 willen we video’s 
ontwikkelen rond het thema ‘diagnose en hoe kan ik nu verder’ en eventueel palliatieve zorg. 

Nieuwe activiteiten: 

 Nagaan welke door Lbnk ontwikkelde hulpmiddelen geactualiseerd moeten worden en voor 
welke (hernieuwde) aandacht moet zijn voor gebruik door patiënten en/of zorgverleners.  
Bijvoorbeeld de zakkaart koppelen aan inhoudelijke aspecten van BVKI. Start actualisatie van 
een van de hulpmiddelen in 2022. Hiervoor wordt externe financiering gezocht. 

 Video’s ontwikkelen rond de thema’s ‘diagnose en hoe kan ik nu verder’ en eventueel 
‘palliatieve zorg (als je niet meer beter wordt), waaronder interviews met 
ervaringsdeskundigen en zorgverleners. 

 Samenwerking extern voor de ontwikkeling van nieuw blaaskankerboek, video’s en 
animaties. 
 

Inbreng patiëntenperspectief bij informatie ontwikkeld door of in samenwerking met zorgverleners 
Vanuit zorgverleners maar ook websites als Thuisarts.nl en Kanker.nl wordt Lbnk regelmatig gevraagd 
mee te lezen met door hen ontwikkelde informatie voor patiënten. Of nemen we deel aan projecten 
van zorgverleners gericht op de ontwikkeling van keuze-informatie ter ondersteuning van samen 
beslissen in de spreekkamer. 

In 2022 brengen we in ieder geval het patiëntenperspectief in bij: 

 Nieuw: Ontwikkeling van twee keuzehulpen voor mensen met nierkanker 
Dit project geïnitieerd door de NVU in samenwerking met andere wetenschappelijke 
verenigingen heeft als doel de ontwikkeling van een keuzehulp voor mensen met lokale 
nierkanker en een keuzehulp voor mensen met uitgezaaide nierkanker. In 2021 heeft Lbnk  
dit project ondersteund met een steunbrief en zijn de voorbereidingen begonnen. Het 
project start in 2022. Rol en bijdragen Lbnk worden nog nader afgestemd. 
 

 Ontwikkeling keuzehulp blaassparende behandeling of blaasverwijdering 
Dit project is geïnitieerd vanuit het Radboudumc en gestart in december 2020. Patiënten 
geworven via Lbnk hebben begin 2021 deelgenomen aan een groepsdiscussie. Naar 
verwachting wordt Lbnk begin 2022 gevraagd feedback te geven op de ontwikkelde 
informatie voor de keuzehulp. 
 

 Doorontwikkeling teksten blaas- en nierkanker & urologisch woordenboek op Kanker.nl 
In 2021 hebben we feedback gegeven op het algemeen en urologisch woordenboek 
geïnitieerd door Kanker.nl. en suggesties aangedragen voor aanvullingen. In 2022 vindt 
doorontwikkeling plaats. Daarnaast worden de teksten m.b.t. blaas- en nierkanker herzien. 
Lbnk denkt en leest dan weer mee. 
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Belangenbehartiging 

Kpo-specifiek respectievelijk NFK-breed 
Vanaf 2021 is de samenwerking binnen NFK van de kpo’s op een nieuwe leest gestoeld. Met name de 
samenwerking met en de financiering door het KWF speelt hierbij een grote rol. Dat houdt in dat 
belangenbehartiging steeds meer gemeenschappelijk  plaatsvindt. Daardoor moeten we vaker kiezen 
voor gezamenlijke, generieke belangenbehartiging in NFK-verband uit te voeren en minder specifieke 
eigen thema’s individueel als Lbnk aan te pakken. Overigens: dit zijn consequenties van een 
veranderd beleid waarvoor wij ons sterk hebben gemaakt in het kader van Samen Slagkracht 
Vergroten. Op het gebied van belangenbehartiging zijn er veel projecten en externe overleggen waar 
we als Lbnk aan deelnemen die ook in 2022 doorlopen of ieder jaar terugkomen. Daarnaast starten 
nieuwe projecten in 2022.  

De belangenbehartiging is vooral gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de zorg, het 
vergroten van de transparantie met betrekking tot expertise en kwaliteit van ziekenhuizen, 
wetenschappelijk onderzoek en (het versnellen van) de beschikbaarheid van bepaalde 
geneesmiddelen. 

Om ook ruimte te hebben om in te kunnen gaan op nu nog niet te voorziene verzoeken die bij ons 
binnenkomen, zal de extra inzet op het gebied van belangenbehartiging zich beperken tot: 

 het inbrengen van het patiëntenperspectief op verzoeken c.q. in projecten die er nu al 
vanuit verschillende organisaties liggen; 

 het organiseren van een symposium waarvoor in 2021 door een voorbereidingsgroep al 
voorbereidend werk is gedaan; 

 enkele activiteiten gericht op het leven met en na kanker, waaronder seksualiteit en 
palliatieve zorg.  

 

Verbeteren kwaliteit van de zorg (expertzorg) en vergroten transparantie m.b.t. expertise 
ziekenhuizen 

 Verdere uitrol ‘betekenisvolle keuze-informatie voor de juiste spreekkamer’  
Lbnk heeft voor blaas- en nierkanker deelgenomen aan het 2-jarige NFK-project 
‘betekenisvolle keuze-informatie voor de juiste spreekkamer’(BVKI). Dit project is in 2021 
afgerond met als resultaat: 

- een campagne over het belang van het maken van een bewuste keuze voor een 
ziekenhuis; 

- een website met informatie over ‘ziekenhuiskeuze’: Ziekenhuiskeuze | NFK; 
- een keuzetool met daarin de beschrijvingen van een aantal ziekenhuizen, waaronder 

ook voor blaas- en nierkanker. 

  Vanuit NFK wordt voor 2022 samen met kpo’s ingezet op het bereid vinden van meer  
  ziekenhuizen om hun expertise te laten beschrijven en transparant te maken via de 
  keuzetool. Hiervoor wordt door NFK voor 2022 een subsidieaanvraag gedaan. 
 
   NFK en Lbnk spannen zich gezamenlijk in om ziekenhuizen bereid te vinden. Het maken van  
  de ziekenhuisbeschrijvingen en procesbewaking wordt door NFK gedaan.  
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 Project ‘transparante oncologische netwerkzorg’ 
Dit project is in 2021 gestart en loopt tot eind 2023. Het borduurt voort op het 
gedachtengoed dat ontwikkeld is in het kader van het BVKI-project en de ervaring die is 
opgedaan om met relevante gegevens betekenisvolle en goed onderbouwde keuze-
informatie over ziekenhuizen te realiseren. In dit project ontwikkelen en evalueren we vanuit 
patiëntenperspectief waar een goed oncologisch netwerk aan moet voldoen, hoe je dit 
inzichtelijk kunt maken (bijvoorbeeld met welke gegevens uit welke databronnen) en hoe je 
dit vervolgens kunt vertalen naar betekenisvolle informatie voor patiënten en verwijzers.  
 
Lbnk neemt hieraan deel voor twee nierkankernetwerken. In 2022 worden ook 1 of 2 
blaaskankernetwerken benaderd om deel te nemen aan het project. De professionele 
ondersteuning hiervoor wordt hoofdzakelijk geleverd vanuit het NFK-projectteam.  
 

Bevorderen samen beslissen in de spreekkamer (met uitkomstinformatie) 

 Deelname landelijk programma uitkomstgerichte zorg voor blaas- en nierkanker 
Dit landelijk programma van de partijen van het Hoofdlijnenakkoord, gefinancierd door VWS 
heeft als doel het bevorderen van samen beslissen in de spreekkamer met 
uitkomstinformatie en ‘leren en verbeteren’ door zorgverleners voor ca. 50 aandoeningen. 
April 2021 is het traject voor ‘nierkanker’ gestart. Dit loopt tot eind 2022.  
 
Nieuwe activiteit: 
April 2022 start het traject voor ‘blaaskanker’. Dit loopt tot halverwege 2023.  
 

 Bevorderen gebruik door zorgverleners van praatkaarten nierkanker & consultkaarten 
blaaskanker 
In 2019/2020 zijn door Lbnk drie zogenaamde praatkaarten ontwikkeld ter ondersteuning 
van het gesprek tussen zorgverlener en nierkankerpatiënten met beperkte 
gezondheidsvaardigheden. De thema’s zijn: dit is nierkanker, de operatie bij nierkanker,  
immuuntherapie. En in 2019 zijn twee consultkaarten voor blaaskanker gemaakt om de 
keuze voor een behandeling te ondersteunen: wel of geen chemotherapie voordat uw blaas 
wordt verwijderd? En: CIS, meer blaasspoelingen of uw blaas laten weghalen? 
 
Nieuwe activiteit: 
Ter verhoging van de bekendheid met en het gebruik van de praatkaarten en consultkaarten 
door zorgverleners realiseren van een artikel in het blad van de NVU en nieuwsbrief WIN-O. 
 

Bevorderen van het goed omgaan met het leven met en na kanker  
Lbnk ontplooit in 2022 geen specifieke projecten/activiteiten gericht op het goed omgaan met het 
leven met en na kanker, behalve onderstaand project. We liften daarbij vooral mee op hetgeen 
binnen de NFK-werkgroep goed leven met en na kanker ontwikkeld wordt. Wel zal er (versterkte) 
aandacht voor dit thema zijn in: 
- het magazine, nieuwsbrieven en op de website 
- de contactdagen die we organiseren 
- de op te richten steungroepen. 
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Nieuw: seksualiteit en intimiteit (project Olifant in de kast) 
Aan de gevolgen van de behandelingen voor blaas- of nierkanker voor de ‘seksualiteit en intimiteit’ 
voor patiënten en hun partners is door Lbnk tot nu toe weinig aandacht besteed. Voor velen is het 
een belangrijk thema, zo weten we uit onderzoek en ervaringsverhalen, waar te weinig over wordt 
gesproken zowel door zorgprofessionals als tussen partners. Najaar 2021 zijn eerste overleggen ge-
weest om te kijken of een spin-off kan worden gestart voor blaaskanker van het project ‘Roze Olifant’ 
dat mede door BVN ontwikkeld is voor borstkanker. Artsen, verpleegkundigen en BVN hebben in 
nauwe samenwerking met een communicatiebureau en een farmabedrijf een geaccrediteerde 
nascholing inclusief toolbox ontwikkeld waarin artsen en verpleegkundigen leren hoe ze dit 
onderwerp goed kunnen bespreken met patiënten. Diverse ziekenhuizen hebben hier al ervaring in 
opgebouwd. In samenwerking met experts en met ondersteuning van een farmabedrijf opstarten van 
een vergelijkbaar project voor blaaskanker in een paar ziekenhuizen. En daarnaast het verbeteren 
van de informatie over ‘seksualiteit en intimiteit’ op onze  website. 

 
Inbrengen patiëntenperspectief bij ziekenhuizen, netwerken en relevante stakeholders & 
onderhouden contacten  
In 2021 hebben we door corona en wisselingen in het bestuur minder tijd en aandacht kunnen 
besteden aan het onderhouden en uitbouwen van de contacten met ziekenhuizen, netwerken en 
andere relevante partijen en het inbrengen van het patiëntenperspectief. Dit pakken we op beperkte 
schaal (weer) op. Concreet betekent dit dat we in ieder geval een overleg plannen met: 

 AvL (op verzoek van AvL), Jeroen Bosch Ziekenhuis (inrichten multidisciplinair spreekuur) 
 NVU, Dutch Renal Cancer Group (DRCG)/WIN-O en zorgverzekeraar CZ 
 Kennismaking met (netwerken van) ziekenhuizen in Eindhoven, Zuid-Limburg. 

 
Wetenschappelijk onderzoek, geneesmiddelen & richtlijnen 
Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, geneesmiddelen en richtlijnen ontplooien we geen 
nieuwe activiteiten, behalve de organisatie van een symposium met als thema ‘hoe kan de overleving 
bij blaaskanker verbeterd worden?’ 

Vanuit patiëntenperspectief feedback geven op en belangenbehartiging m.b.t. 
onderzoeksvoorstellen, rapporten van Zorginstituut Nederland (ZINL) inzake toelating van nieuwe 
geneesmiddelen en nieuwe richtlijnen is een doorlopende activiteit. Evenals lobbyen voor versnellen 
van de inzet van immuuntherapie bij blaaskanker (interne werkgroep) en deelname aan: 

 overleggen m.b.t. BlaZIB, PRO-RCC, ProBCI 
 herziening richtlijn niercelcarcinoom (meelezend lid werkgroep) 
 herziening richtlijn hematurie (bloed in de urine) (meelezend lid werkgroep). 

 

Nieuwe activiteit: symposium blaaskanker 
In 2021 is door een voorbereidingsgroep voorbereidend werk verricht voor de organisatie van een 
symposium gericht op de vraag: hoe kan de overleving bij blaaskanker verbeterd worden? De 
afgelopen 30 jaar is hier namelijk nauwelijks vooruitgang in geboekt. Doelgroep zijn zorgverleners, 
patiënten en andere relevante partijen. Doel is te komen tot een aantal actiepunten. Bij een 
oriëntatie in het zorgveld in 2021 is positief gereageerd op het thema. Streven is dit symposium eind 
2022/begin 2023 houden. Hiertoe wordt een werkgroep gevormd. De organisatie wordt uitbesteed. 
 


