
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte Raad van Bestuur, 

 

Graag informeren wij u bij dezen over onze visie “Expertzorg voor alle mensen met kanker”, opgesteld 

door de negentien kankerpatiëntenorganisaties van de Nederlandse Federatie van 

Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Met deze visie willen wij vanuit patiëntperspectief graag het gesprek 

aangaan met het veld over een optimale en duurzame inrichting van de Nederlandse oncologische zorg, 

voor alle mensen met kanker. 

Zoals u in onze visie kunt lezen, denken wij dat voor optimale oncologische zorg specialisatie op 

aandoeningsniveau vereist is. Daarnaast zou wetenschap integraal onderdeel moeten zijn van 

patiëntenzorg (zoals actieve deelname aan trials) en zou de benodigde infrastructuur voor het gehele 

zorgproces beschikbaar moeten zijn. Vanuit dit perspectief willen wij mensen met kanker betekenisvolle 

keuze-informatie bieden “voor de juiste spreekkamer”, zodat zij weten waar gespecialiseerde zorg te 

vinden is en goed geïnformeerd voor een ziekenhuis kunnen kiezen dat past bij hun ziektebeeld, 

zorgbehoefte en hun persoonlijke situatie.  

Met subsidie van het Zorginstituut Nederland hebben wij hiertoe voor vier aandoeningen (borst-, blaas-, 

nier- en maag- en slokdarmkanker) uitgezocht hoe wij tot die betekenisvolle keuze-informatie kunnen 

komen. We werken hiervoor samen met medische experts en data-experts, en baseren ons op informatie 

die beschikbaar is vanuit de verplichte transparantie, aangevuld met data uit de Nederlandse 

Kankerregistratie (NKR) en relevante DICA-registratie. Ook maken we gebruik van structuurinformatie – 

aangeleverd door deelnemende ziekenhuizen zelf – en patiëntervaringen via een PREM-oncologie, die 

door NFK uitgevraagd kan worden.  

We hebben zojuist de pilotfase afgerond met zeven ziekenhuizen en binnenkort starten wij de bredere 

uitrol van dit project. Ziekenhuizen kunnen deelnemen aan dit initiatief van NFK en de betrokken 

kankerpatiëntenorganisaties. Als u hierin geïnteresseerd bent of meer informatie wilt ontvangen, kunt u 

dit kenbaar maken aan Irene Dingemans, belangenbehartiger Kwaliteit van Zorg bij NFK 

(i.dingemans@nfk.nl).  

Aarzelt u niet contact met ons op te nemen bij vragen of opmerkingen. 

Met vriendelijke groet, namens de kankerpatiëntenorganisaties aangesloten bij NFK, 

 

Drs. Arja Broenland,   

Directeur-bestuurder NFK 

Aan: Raden van Bestuur Nederlandse ziekenhuizen 

CC: Oncologie commissie (indien niet aanwezig: bestuur medische staf) 

 

Datum : 7 augustus 2019 

Betreft : Expertzorg voor alle mensen met kanker 
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