
 
 
 
 

Komt op voor mensen met en na kanker 

DEELNAMEVOORWAARDEN NFK 

TRANSPARANTIE CHALLENGE 2019 
 

Resultaten uit Patient Reported Outcome Measures (PROMs) en Patient Reported Experience 

Measures (PREMs) vormen een essentiële bron van informatie voor de patiënt. In het kader van ons 

speerpunt ‘transparantie van zorguitkomsten’ willen wij, de Nederlandse Federatie van 

Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), het gebruik van PROMs en PREMs stimuleren om 

kankerpatiënten beter inzicht te geven in de kwaliteit van leven en van zorg. Dit doen wij door middel 

van de NFK Transparantie Challenge 2019. 

 

ACHTERGROND TRANSPARANTIE CHALLENGE 

In 2018 reikten we al zes aanmoedigingsprijzen uit aan ziekenhuizen die transparant waren over de 

resultaten van hun PROM of PREM vragenlijsten. Dit jaar peilen we het gebruik van de vragenlijsten 

opnieuw. We hopen dat PROMs en PREMs inmiddels vaker worden gebruikt én dat meer 

ziekenhuizen hier transparant over zijn. 

 

TRANSPARANTIE CHALLENGE 2019 

DOEL  

Ziekenhuizen stimuleren om inzicht te geven in patiëntervaringen over kwaliteit van leven en kwaliteit 

van hun zorg, door transparant te zijn over gebruik van PROMs en PREMs. 

DOELGROEP 

Ziekenhuizen 

HOE EN WANNEER? 

Ziekenhuizen kunnen zich tot 24 mei aanmelden via dit aanmeldformulier. In de eerste week van 

september 2019 zal de NFK Transparantie Award worden uitgereikt.  

ONAFHANKELIJKE JURY 

Een onafhankelijk jury (bestaande uit vertegenwoordigers van twee kankerpatiëntenorganisaties, de 

NFK en twee externe experts) kiest een winnaar op basis van onderstaande beoordelingscriteria. De 

winnaar ontvangt de NFK Transparantie Award 2019. 

NFK TRANSPARANTIE AW ARD 2019 

✓ De Award bestaat uit een oorkonde.  

✓ NFK geeft het winnende ziekenhuis aandacht in de media en het publieke domein. 

✓ Met de award is geen geldbedrag gemoeid. 

BEOORDELINGSCRITERIA VOOR TOEKENNING AWARD 

Het ziekenhuis dat het hoogste scoort op onderstaande criteria, wint de Award: 

• De uitkomsten van de vragenlijsten worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek  

• De uitkomsten van de vragenlijsten worden gebruikt voor interne kwaliteitsverbeteringen 

https://nl.research.net/r/Aanmeldformulier_NFK_Transparantie_Challenge_2019
https://nl.research.net/r/Aanmeldformulier_NFK_Transparantie_Challenge_2019
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• De uitkomsten van de vragenlijsten worden gebruikt voor benchmarking met andere 

ziekenhuizen 

• De uitkomsten van de vragenlijsten worden gebruikt in de patiëntenzorg zelf individueel, in de 

spreekkamer 

• De uitkomsten van de vragenlijsten worden gepubliceerd op bijvoorbeeld de website van het 

ziekenhuis of bij de kankerpatiëntenorganisaties. Hierdoor krijgt de patiënt meer keuze-

informatie tot zijn beschikking (externe transparantie en resultaten uitkomsten openbaar 

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME 

 
1. Ziekenhuis of oncologisch centrum is deelnemer, niet een enkele oncologische afdeling 
2. Ziekenhuis neemt deel aan de kwaliteitsregistraties voor de desbetreffende oncologische 

aandoeningen (zie: https://www.soncos.org/kwaliteit/kwaliteitsregistraties/).      
3. Ziekenhuis voldoet aan de volumenorm voor de desbetreffende oncologische aandoeningen, 

zoals gesteld in het normeringsrapport van SONCOS normeringsrapport – versie 7 (2019), via het 
Transparantieportaal Zorg. Als NFK hebben wij toegang tot Transparantieportaal Zorg. 

 

Alle informatie over de Transparantie Challenge is te vinden op de officiële website van NFK.nl 
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