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Voorwoord

Belangenbehartiging kan niet zonder 
te weten wat belangrijk is voor je doel-
groepen. Leden en donateurs van de 

kankerpatiëntenorganisaties van NFK, maar ook 
mensen die niet verbonden zijn aan een kanker-
patiëntenorganisatie willen hun ervaring delen, 
hun stem laten horen. Dat maken wij mogelijk 
door middel van ons patiëntpanel Doneer Je 
Ervaring. Wat is de ervaring van (ex-)kankerpati-
enten met samen beslissen in de spreekkamer? 
Wat zijn de ervaringen van patiënten die ge-
hoord hebben dat zij niet meer beter worden? 
Alle ervaringen bij elkaar vormen een krachtige 
stem. De collectieve stem van (ex-)kankerpati-
enten, hun naasten en mensen met een erfelijke 
aanleg voor kanker. Deze stem is, met subsidie 
van onder meer KWF Kankerbestrijding en het 
ministerie van VWS, omgezet in vele activiteiten 
en resultaten. Met impact voor de vele doel-
groepen die we ondersteunen. Dát is zichtbare 
belangenbehartiging!

Sterker van binnen is sterker naar buiten. 
In het kader van ‘Samen slagkracht vergroten’ 
is gestart met centrale ondersteuning van de 
kankerpatiëntenorganisaties, waardoor zij zich 
nog beter kunnen richten op hun doelgroepen. 
De keuze voor een gezamenlijk CRM-systeem 
optimaliseert relatiemanagement, patiëntpanel 
Doneer Je Ervaring, vrijwilligerscoördinatie en 
(toekomstige) ondersteunende diensten. Een 

Arja Broenland
Directeur-bestuurder

gezamenlijk privacy beleid waarborgt de privacy 
van onze relaties.  

In de zomer zijn de organisaties van koepel 
NFK, Hematon, Olijf, Longkanker Nederland en 
PKS verhuisd naar een gezamenlijke kantoorlo-
catie. Samen onder één dak is mogelijk gemaakt 
door IKNL, die ons als verhuurder faciliteert. Bij 
elkaar in één gebouw met IKNL bevordert de 
doelmatige besteding van middelen en geeft 

een stevige impuls aan inhou-
delijke samenwerking.
De betrekkingen met KWF Kan-
kerbestrijding zijn verbeterd. De 
constructieve gesprekken over 
samenwerking lopen door in 
2019. Ook andere belangrijke sa-
menwerkingspartners zijn hierbij 

betrokken, zoals IKNL en Stichting Kanker.nl. 
De druk op het NFK-team was op momenten 
hoog, er waren betekenisvolle projecten met 
grote verantwoordelijkheden en halverwege het 
jaar de verhuizing naar het nieuwe kantoor. Toch 
zijn alle doelen gerealiseerd met impact voor 
vele kankerpatiënten. Zonder de bevlogenheid 
en loyale betrokkenheid van het team was dit 
niet gelukt, waarvoor dank. Ook dank aan de 
besturen, patiënt belangenbehartigers en vele 
andere vrijwilligers van de kankerpatiëntenor-
ganisaties voor het vertrouwen en de goede 
samenwerking.

Sterker 
van 
binnen is 
sterker 
naar 
buiten

Zonder kankerpatiënten- 
organisaties geen belangen- 
behartiging, lotgenotencontact, 
informatie en inbreng van  
het patiëntperspectief.  
Het jaar 2018 stond voor de 
Nederlandse Federatie van 
Kankerpatiëntenorganisaties 
(NFK) in het teken van zichtbare 
belangenbehartiging. 
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De Nederlandse Federatie 
van Kankerpatiënten-
organisaties (NFK) is de 
koepel van negentien 
kankerpatiëntenorganisaties 
(kpo’s). De kpo’s maken 
zich sterk voor specifieke 
doelgroepen met als gemene 
deler bepaalde tumorsoorten, 
leeftijd, of de gevolgen van 
kanker. De koepel behartigt 
de algemene belangen en 
ondersteunt de lidorganisaties. 

Samen komen wij op voor de 
belangen van álle mensen die 
kanker hebben (gehad), hun 
naasten en mensen met een 
erfelijke aanleg voor kanker. Wij 
horen hun stem onder meer 
via ons patiëntpanel Doneer Je 
Ervaring. Deze stem laten wij 
horen in de politiek, de media, 
de zorg, de wetenschap en bij 
verzekeraars.

De koepel
19 kankerpatiëntenorganisaties
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Missie
NFK komt op voor 
de belangen van (ex-)
kankerpatiënten, hun 
naasten en mensen met 
een erfelijke aanleg voor 
kanker. Tijdens én na hun 
behandeling, ongeacht 
de vorm van kanker. 
Wij geloven dat je mét 
patiënten moet beslissen, 
niet over patiënten. 

Visie
NFK is een slagvaardige, 
onafhankelijke 
federatie. Wij werken 
samen met de kanker-
patiëntenorganisaties 
op gedeelde thema’s. 
De focus van NFK 
ligt op zichtbare 
belangenbehartiging en 
ondersteuning van de 
kpo’s.

Doel
Wij maken ons sterk voor 
een betere kwaliteit van 
leven en een betere kwa-
liteit van zorg voor (ex-)
kankerpatiënten en hun 
naasten. De hoofddoel-
stellingen hierbij zijn: 
de patiënt in de juiste 
spreekkamer, de juiste 
behandeluitkomst voor 
de patiënt en meer maat-
schappelijke participatie 
met aandacht voor late 
effecten. 

Aanpak
Onze doelen bereiken 
we door de inzet van 
ervaringsdeskundige 
patiënten en professionele 
belangenbehartigers. 
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Doneer Je Ervaring
Doneer Je Ervaring – met 
35.000 mensen het grootste 
(ex-)kankerpatiëntenpanel van 
Nederland – is de basis van 
onze belangenbehartiging. NFK 
onderscheidt zich door samen 
met de kpo’s gestructureerd de 
patiëntbehoefte en -ervaring te 
onderzoeken door middel van 
vragenlijsten op Doneerjeerva-
ring.nl en daar de activiteiten 
op af te stemmen. Deze onder-
zoeken helpen ons meer zicht 
te krijgen op de ervaringen van 
(ex-)kankerpatiënten en naas-
ten. Deze inzichten delen wij 
met de politiek, media, zorg, 
wetenschap en verzekeraars. 
Zo kunnen wij gericht opkomen 
voor de belangen van mensen 
met kanker en hun naasten. 

Strategie

In 2018 werd 
duidelijk dat de 
hoogte van de 

respons afhankelijk 
is van het thema, 
de doelgroep én 
het moment. De 
drie onderzoeken 
en twee peilingen 
zaten in 2018 vrij 
dicht op elkaar 
(drie onderzoeken 
in drie maanden 
tijd). Om te voor-
komen dat mensen 
“invulmoe” wor-
den, gaan we de 
onderzoeken in 
2019 meer sprei-
den. Sinds febru-
ari 2018 staat het 
nieuwe Doneer 
Je Ervaring-aan-
meldformulier live 
op doneerjeerva-
ring.nl. Het aantal 
aanmeldingen per 
onderzoek neemt 
met gemiddeld 100 
deelnemers toe.

Mei 2018
Transparantie: 
Goede kankerzorg is 
meer dan een medi-
sche behandeling

November 2018
Samen Beslissen: 
Samen beslissen over 
je kankerbehandeling, 
wat is jouw ervaring?

Oktober 2018
Laatste Levensfase: 
Als je niet meer beter 
wordt, wat heb je dan 
nodig?

In 2018 hebben we 3 federatie brede onderzoeken gedaan:

De resultaten van alle onderzoeken 
zijn in de bijlagen opgenomen.

4.309 3.785654

April 2018
Geneesmiddelen: 
Willen kankerpatiën-
ten liever behandeling 
thuis of in het zieken-
huis? 

Daarnaast hielden we 2 peilingen:

Augustus 2018
Kanker & Verzekeren: 
Ervaren van gebits- 
problemen na een 
kankerbehandeling en 
de vergoeding hiervan

1.394738

http://doneerjeervaring.nl
http://doneerjeervaring.nl
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Het inbrengen van het patiëntperspec-
tief is van groot belang en een vereiste 
voor steeds meer financiers van weten-

schappelijk onderzoek en projecten. De patiënt 
is toenemend een officiële gesprekspartner in 
het zorgveld. Het inbrengen van ervaringskennis 
(patiëntparticipatie) is een primaire taak van 
NFK en de 19 aangesloten kpo’s. Patiëntparti-
cipatie is meer dan N=1; het is meer dan alleen 
het delen van een losstaande ervaring. Bij pati-
entparticipatie brengt een ervaringsdeskundige 
naast zijn eigen ervaring als patiënt of naaste 
ook de collectieve ervaring mee vanuit de 
achterban. NFK staat dan ook voor het georga-
niseerde patiëntperspectief. 

Patiëntparticipatie is een doorlopende activi-
teit in de belangenbehartigingsprocessen van 
NFK op de vastgestelde thema’s. Binnen projec-
ten is het inbrengen van ervaringsdeskundig-
heid door middel van regelmatig bijeenkomende 
werkgroepen, een fors aandeel van de totale 
arbeidsinzet. Daarnaast krijgt NFK veel ad hoc 
verzoeken van externe organisaties voor de  
inbreng van ervaringsdeskundigheid op divers 
gebied. Dit varieert van het delen van ervarin-
gen in media, het mee ontwikkelen van richt-
lijnen, het meewerken aan wetenschappelijk 
onderzoek tot het testen van apps en keuzehul-
pen. 

Patiëntparticipatie
Zoals Doneerjeervaring.nl 
onmisbaar is om te kunnen 
peilen of we doen waar 
patiënten behoefte aan hebben, 
zo is patiëntparticipatie 
onmisbaar in de uitvoering 
van de werkzaamheden. 
Zonder patiëntparticipatie 
is er geen inbreng van 
ervaringsdeskundigheid in de 
projecten. 

NFK en de kpo’s hebben veel werk aan de co-
ordinatie van al deze vormen van patiëntparti-
cipatie. Bij de coördinatie van ervaringsdeskun-
digen gaat het om de werving, het voeren van 
selectiegesprekken, maar ook om scholing en 
begeleiding. Ervaringsdeskundigen zetten zich 
vaak vrijwillig en onbetaald in. De coördinatie 
en begeleiding van deze vrijwilligers door NFK is 
betaalde arbeid. Om aan de groeiende vraag van 
patiëntparticipatie te kunnen voldoen en het 
kwaliteitsniveau te waarborgen brengen we de 
vragende partijen de kosten hiervan in rekening. 
We hanteren hierbij de tarieven van Patiëntenfe-
deratie Nederland: 100 euro per uur voor actieve 
patiëntparticipatie bij meebeslissen, meewerken 
of adviseren. 

Blog
“Zonder patiëntorganisaties 
geen kwaliteit van zorg”, een 
blog van de directeur-bestuur-
der. “Nu patiëntenorganisaties 
echt invloed hebben en het 
patiëntperspectief vaak zelfs 
verplicht is, kan dit niet lan-
ger alleen op vrijwillige basis 
worden georganiseerd en 
ingebracht. (…) Bij NFK zien we 
patiëntparticipatie als logische 
nieuwe inkomstenbron.” 

https://nfk.nl/blog/zonder-pati%C3%ABntenorganisaties-geen-kwaliteit-van-zorg
https://nfk.nl/blog/zonder-pati%C3%ABntenorganisaties-geen-kwaliteit-van-zorg
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Patiëntparticipatiecirkel
Om inzicht te krijgen in de verschillende wijzen van 
patiëntparticipatie en de omvang van deze veelal 
onbetaalde arbeid hebben we een participatiecirkel 
gemaakt. 

Geneesmiddelen 
Expertzorg &  
Transparantie
Samen Beslissen
Laatste  
Levensfase
Kwaliteit van 
Leven (Kanker en 
Werk, Kanker en 
Verzekeren,  
Kanker en Seks) 

De participatietypen:

Ervaring delen
Anoniem delen van ervaringen via 
Doneer Je Ervaring en meldpunten 
(N=1)

Inbrengen patiëntperspectief
Geven van advies/commentaar zonder 
verdieping op de inhoud zoals Els Borst 
gesprekken, geven van interviews 
(zowel N=1 als namens een achterban), 
etc.

Adviseren
Geven van advies/commentaar na 
verdieping op de inhoud en afstemming 
met de achterban zoals richtlijnen, 
feedback op tools en publicaties, 
klankbordgroepen, spreken op 
congressen.

In de patiëntparticipatiecirkel hebben 
we de N=1 variant van patiëntpar-
ticipatie niet opgenomen, die wordt 
zichtbaar in Doneer Je Ervaring en bij 
de diverse meldpunten. 

Aantal uren  
per thema

Aantal uren  
per participatietype

Meewerken
Gelijkwaardige samenwerking in 
projectgroep, expertgroep, werkgroep 
wetenschappelijk onderzoek, mee 
ontwikkelen richtlijnen.

Meebeslissen
Sturen en beslissen over strategie, 
beleid, projecten, aanvragen zoals de 
raden, ALV, stuurgroepen en besturen.

Inbrengen  
patiëntperspectief
Adviseren
Meewerken
Meebeslissen

526 uur

678 uur

128 uur
96 uur

1.330 uur

615 uur

568 uur

1.990 uur

1.040 uur

Totaal: 
4.124 uur

Totaal: 
2.847 uur
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In de praktijk van patiëntenorganisaties 
betekent belangenbehartiging: informatie 
geven, support geven, en het beïnvloeden 

van besluitvorming, processen en beleid. Het 
betekent ook samenwerken met spelers in 
het veld oftewel ‘stakeholders’ zoals artsen, 
ziekenhuizen, beleidsmakers, verzekeraars, 
wetenschappers, (farmaceutische) industrie, 
patiënten en patiëntenorganisaties onderling.

Voor de inzet van ervaringsdeskundigheid 
in de langer lopende belangenbehartigings-
processen en binnen projecten heeft NFK 
een scholingslijn op gezet: ‘Handreiking voor 
patiëntbelangenbehartigers’. Deze scholing 
is een inhoudelijke verdieping op de thema’s 
waar onze collectieve belangenbehartiging 
zich op richt. De vaardigheden die nodig zijn 
voor ervaringsdeskundige belangenbehartigers 
worden opgedaan in de trainingen bij PGO-
support. 

We hebben in 2018 het scholingspakket voor 
alle vrijwilligers verder doorontwikkeld en geïm-
plementeerd. Zo is het boekje ‘Samen Beslissen’ 
(handreiking voor patiëntbelangenbehartigers) 
aan de serie lesmateriaal toegevoegd. Daarnaast 
hebben onze belangenbehartigers in totaal 14 

Scholing
‘Vaak levert dit werk voldoening 
op. De voldoening dat je iemand 
helpt of aan het denken hebt 
gezet en dat je inbreng wordt 
gewaardeerd; door lotgenoten, 
artsen, andere vrijwilligers. En 
het gevoel dat je samen iets 
aan die rotziekte probeert te 
doen.’ 

workshops gegeven voor 154 deelnemers.  
Behalve kennisoverdracht vanuit de beleids- 
medewerkers hebben de workshops een  
belangrijke toegevoegde waarde door de uit- 
wisseling van ervaringen op het gebied van  
belangenbehartiging. 

Elfstedenzwemtocht 
Voor de Elfstedenzwemtocht 
van Maarten van der Weijden 
hebben we in een werkgroep 
van diverse kpo’s onderzoeken 
geselecteerd. Ook hebben we 
ervaringsdeskundigen gewor-
ven voor elke aandoening/stad. 
Zij hebben quotes afgegeven 
over de geselecteerde on-
derzoeken en hebben video’s 
opgenomen voor verspreiding 
op social media. Tijdens de 
zwemtocht zijn de ervarings-
deskundigen op de podia in 
de elf steden geïnterviewd. 
De Elfstedenzwemtocht heeft 
in totaal ruim 4,7 miljoen euro 
opgeleverd. Hiermee kunnen, 
naast de elf geselecteerde 
onderzoeken, nog twee andere 
kankeronderzoeken onder-
steund worden. 

https://www.pgosupport.nl/
https://www.pgosupport.nl/
https://www.11stedenzwemtocht.nl/research/
https://www.11stedenzwemtocht.nl/research/


 

10

De patiënt is een autonome en 
gelijkwaardige gesprekspartner. 
Zo is het ook geregeld in de 
Zorgverzekeringswet, maar in 
de praktijk wordt de patiënt 
nog vaak als ‘excuuspatiënt’ 
ingezet. Een steviger geluid in 
de buitenwereld helpt om de 
patiëntbelangenbehartiging 
zichtbaarder te maken en een 
volwaardige plek te geven. Wij 
geven de patiëntstem vorm en 
volume, met name daar waar 
besluiten worden genomen die 
(ex-)kankerpatiënten raken.

Vijf thema’s
Doelgroep/kpo-overstijgende 
belangenbehartiging is onze 
kerntaak. Wij zetten in op 
krachtige belangenbehartiging 
met impact op onze doelgroe-
pen, verdeeld over vijf thema’s:

1. Geneesmiddelen
2. Expertzorg  &  

Transparantie
3. Samen Beslissen
4. Laatste Levensfase
5. Kwaliteit van Leven

Zichtbare belangenbehartiging is cruci-
aal voor de vitaliteit en legitimiteit van de 
samenwerkende kpo’s. Zichtbare belan-

genbehartiging heeft vaak het karakter van 
actiegerichte belangenbehartiging, een vorm die 
zich kenmerkt door een korte spanningsboog en 
grote zichtbaarheid (agendasetting), zichtbaar 
in de actualiteit van de dag. Bij belangenbehar-
tiging met de lange adem gaat het om tragere 
processen van beïnvloeding en lobby, verbindin-
gen leggen, afstemmen, verschillende partijen 
bij elkaar brengen, politiek spel, nieuwe diensten 
ontwikkelen, participeren in wetenschappelijk 
onderzoek, enzovoort. Doneer Je Ervaring is 
hierbij een onmisbaar instrument. Via Doneerje- 
ervaring.nl verzamelen we de ervaringen van 
kankerpatiënten en geven we een cijfermatige 
onderbouwing van onze acties. 

NFK is de gesprekspartner van stakeholders 
voor de generieke belangenbehartiging. Om de 
thema’s waarop we belangen behartigen zicht-
baar te maken, hebben we in 2018 doorlopend 
een mix van middelen ingezet, met de website 
als basis. Met onze social mediakanalen (Face-
book, Twitter en LinkedIn) zorgen we voor meer 
bezoekers naar de website. Daarnaast hebben 
we de zichtbaarheid op onze thema’s vergroot 
door het proactief uitsturen van persberichten 
en het uitvoeren van publiekscampagnes. 

Ook is de NFK-huisstijl vernieuwd. Dit is onder 
andere doorgevoerd op de website. Deze kreeg 
een nieuw design én de content werd op een 
nieuwe manier weergegeven. Technisch is de 
website overgezet op een nieuw CMS-systeem. 
Alle websites (Kankerenwerk.nl, Uitbehandeld-
maarnietuitgepraat.nl, Kankerenseks.nl,  
Kankerenverzekeren.nl en Doneerjeervaring.nl) 
die eerder ‘los’ van elkaar draaiden zijn nu  
onderdeel van nfk.nl. De vernieuwde website 
biedt betere mogelijkheden voor online marke-
ting (SEA, Google Grants). De beter ingerichte  
Google Grants campagnes en onze linkbuilding 
strategie (hoogwaardige links op externe plat-
formen naar onze website) dragen op termijn bij 
aan een groter bereik van onze website.

Zichtbare  
belangenbehartiging

http://www.doneerjeervaring.nl
http://www.doneerjeervaring.nl
http://www.nfk.nl
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Bereik van  
online kanalen

Na de livegang van 
de nieuwe website is 
het bereik (kwanti-
teit) wat afgenomen. 
Maar doordat we 
de kwaliteit van de 
content hebben ver-
beterd en relevanter 
hebben gemaakt, is 
de kwaliteit van de 
bezoeken toegeno-
men. Zo is de ge-
middelde sessieduur 
langer geworden; 
bezoekers blijven 
langer op de site 
en bezoeken meer 
pagina’s achter elkaar. 
Ook is het aantal 
terugkerende bezoe-
kers toegenomen.

Bereik:  

234.561

Doelgroep:  
stakeholders

Stakeholders weten 
ons op LinkedIn 
steeds beter te 
vinden en de 
engagement is 
gegroeid (delen, liken, 
reacties achterlaten). 

Doelgroep:  
(ex-)kankerpatiënten 

De engagement 
(interactieratio) van 
onze Facebook- 
pagina is hoog (veel 
reacties, gedeelde 
berichten, likes). 

Doelgroep: 
stakeholders

Voor een zakelijk 
Twitter account heeft 
ons account een 
hoge engagement. 

Bereik: 

596.522
Vind-ik-leuks: 

1.777

Bereik: 

720.063
Volgers: 

4.785

Bereik: 

172.360
Volgers: 

713

Voor zichtbare belangen- 
behartiging zijn online kanalen 
essentieel. We zetten social 
media en onze website in om 
ons bereik te vergroten. 

Website Social media
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1. Geneesmiddelen tegen deze ontwikkeling aankijken en waar zij 
voor zouden kiezen en waarom. Ook waren 
we benieuwd of mensen bereid zijn hun voor-
keur op te geven wanneer een andere optie 
goedkoper is. Dit hebben we onderzocht 
via Doneerjeervaring.nl, zie bijlage voor de 
resultaten;

• Samen met de kpo’s hebben we onze mening 
gegeven over 8 geneesmiddelen die in de 
sluis zitten. Dit gebeurde tijdens de beoorde-
lingen bij ZiNL en door mondelinge inspraak 
bij de Advies Commissie Pakket van ZiNL. 
Resultaat: 4 middelen zijn opgenomen in het 
basispakket, voor de andere 4 lopen de pro-
cedures nog;

• We waren samen met de kpo’s betrokken bij 
de pakketopname van Holmium Radio-embo-
lisatie voor levermetastases bij darmkanker, 
dinutuximab voor kinderneuroblastomen en 
HIPEC voor eierstokkanker. De mammaprint 
voor borstkanker is niet opgenomen;

• NFK sprak 2 keer met ZiNL over zittend zie-
kenvervoer. Inmiddels hebben we de aan-
dacht naar VWS verlegd om het vervoer voor 
kankerpatiënten goed geregeld te houden;

• Met verschillende voordrachten, het Doneer 
Je Ervaring-onderzoek over thuisbehandeling 
en een Bforce enquête hebben we samen 
met BVN bijgedragen aan een soepele intro-
ductie van biosimilars;

Visie

Wij maken ons hard voor de toeganke-
lijkheid van innovatieve kankerthera-
pie en diagnostiek. Hierbij draait het 

om de juiste behandeling op het juiste moment 
tegen een maatschappelijk verantwoorde prijs. 

Impact
De algemene belangenbehartiging is doorlopend 
en vindt plaats binnen de overlegstructuren 
van o.a. het ministerie van VWS, Zorginstituut 
Nederland (ZiNL) en de Nederlandse Zorgauto-
riteit (NZa). Specifiek hebben we in 2018 op het 
volgende ingezet:
• Thuisbehandeling is momenteel mogelijk, 

met een beperkt aantal medicijnen en bij een 
beperkt aantal ziekenhuizen. Dit aantal stijgt. 
Wij wilden weten hoe (ex-)kankerpatiënten 

• Protonentherapie is beschikbaar in Gronin-
gen en binnenkort ook in Delft. We werkten 
samen met de kpo’s mee aan de behandel-
protocollen voor protonentherapie en zorg-
den ervoor dat het verblijf voor kinderen in 
Groningen werd vergoed. 

Zichtbaarheid
• Onze belangenbehartiger Geneesmiddelen 

sprak op bijeenkomsten van het College ter 
Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), 
European Organisation for Research and 
Treatment of Cancer (EORTC), SIR, Federa-
tie voor Innovatief Geneesmiddelonderzoek 
Nederland (FIGON) en European Rare Disease 
Conference (ERDC). Daarnaast heeft ze mee-
gewerkt aan twee publicaties: Immunoncolo-
gie en Medische Oncologie; 

• De resultaten van de Doneer Je Ervaring- 
peiling over “Willen kankerpatiënten liever 
behandeling thuis of in het ziekenhuis?” zijn 
gebruikt voor presentaties op het “Derde Na-
tionaal Biosimilar Symposium” en de Zieken-
huisfarmaciedagen van de NVZA.

http://www.doneerjeervaring.nl
https://www.oncologie.nu/immunoncologie/nieuws/iedere-pati%C3%ABnt-heeft-recht-op-expertzorg/?key=InmtsZ7czDkF29DKIg2nuwJ6Zvbbep5mFzPXF9emUW76aO
https://www.oncologie.nu/immunoncologie/nieuws/iedere-pati%C3%ABnt-heeft-recht-op-expertzorg/?key=InmtsZ7czDkF29DKIg2nuwJ6Zvbbep5mFzPXF9emUW76aO
https://medischeoncologie.nl/jaargangen/2018/1/biosimilarszorgvuldigintroduceren.html
https://www.biosimilars-nederland.nl/presentatie-videos-derde-nationaal-biosimilar-symposium/
https://www.biosimilars-nederland.nl/presentatie-videos-derde-nationaal-biosimilar-symposium/
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2.  Expertzorg &  
Transparantie

zorg, waarbij de ervaringen van patiënten struc-
tureel in kaart worden gebracht en onderdeel 
zijn van de zorg. Specifiek rondom het thema 
Expertzorg hebben we het volgende bereikt:
• We ontwikkelden – deels aan de hand van 

rondetafelbijeenkomsten met experts – 9 
tumorspecifieke visiedocumenten en één 
kankergeneriek visiedocument; 

• Onze visie op Expertzorg is geïmplementeerd 
in het inkoopbeleid van 3 zorgverzekeraars. 
Daarnaast is één interventie op een regio-

naal inkooptraject 
gepleegd. NFK maakt 
deel uit van de 
Taskforce Oncolo-
gie. Deze Taskforce 
en het Citrienfond-

sprogramma ‘Op naar regionale netwerken’ 
hebben een bestuurlijke agenda ‘Netwerkzorg 
in de oncologie’ opgesteld die in december 
2018 is aangeboden aan de minister van VWS. 
In deze agenda hebben we de visie op  
Expertzorg vertaald naar eisen en criteria 
voor netwerkzorg;

• We hebben samen met de kpo’s actief deel-
genomen aan tientallen bilaterale overleggen 
met stakeholders en partijen als de Taskforce 
Oncologie, het Citrienfonds, zorgverzeke-
raars, beroepsverenigingen (SONCOS, NVMO, 
NVRO, NVU, NVALT) en medische experts. 

Visie

Wij willen dat alle kankerpatiënten 
de best mogelijke zorg krijgen naar 
de laatste inzichten. Om deze zorg 

vandaag de dag te kunnen leveren, moeten 
zorgverleners op expert-level functioneren en 
moeten ziekenhuizen “expertziekenhuizen zijn 
waar experts Expertzorg leveren”. Iedereen die 
kanker krijgt, heeft inzicht nodig in de beste 
behandeling tegen kanker voor de juiste behan-
deluitkomst. Transparantie geeft inzicht in de 
kwaliteit van zorg. Dit helpt je bij het kiezen van 
een ziekenhuis en een behandeling. 

Impact Expertzorg 
2018 stond in het teken van de doorontwikkeling 
van onze visie op Expertzorg voor alle kanker-
patiënten in Nederland, effectieve beïnvloeding 
van het veld en betekenisvolle transparantie van 

Daarnaast hebben kpo’s vele adviesgesprek-
ken gevoerd met ziekenhuizen en netwerken;

• We hebben 50 patiëntvertegenwoordigers 
geschoold om stakeholdermanagement uit te 
voeren over Expertzorg en Transparantie;

• Onze werkgroep Expertzorg is 3 keer plenair 
en 1 keer in een speciale zitting bij elkaar ge-
komen. 12 kpo’s hebben actief deelgenomen 
aan de werkgroepbijeenkomsten;

• We schreven een plan voor de ontwikkeling 
van een patiëntenplatform voor zeldzame 
kankers, waarvoor we subsidie hebben gekre-
gen van het VIOZ.  

Zichtbaarheid  
Expertzorg 

• Onze visie hebben we 11 keer gepresen-
teerd op nationale en internationale medi-
sche congressen, symposia en bijeenkom-
sten, waaronder het symposium IGZ, het 
WIN-O-nierkankercongres, het COBRA-gy-
naecologiecongres, het International forum 
on Quality and Safety in Healthcare en het 
SONCOS-symposium;

• Ook is onze visie verwoord in het IKNL-rap-
port “Kankerzorg in beeld” over zeldzame 
tumoren. Het voorwoord is door NFK ge-
schreven. Naar aanleiding van de verschijning 

Onze visie op 
Expertzorg is 
geïmple- 
menteerd
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via Doneerjeervaring.nl onderzoek gedaan. 
Zie voor de resultaten de bijlage; 

• We hebben het patiëntperspectief ingebracht 
in twaalf indicatorensets voor verslagjaar 2019 
en 2020. We hebben tientallen indicatorwen-
sen ingediend, slechts enkele zijn overgeno-
men. We hebben actieve inbreng gehad in 
de wijziging van de DICA werkwijze v.w.b. de 
Transparantiekalender. Ook hebben we het 
voortouw genomen om IKNL-data te koppelen 

van dit rapport op Zeldzame Ziektendag 2018 
hebben we onze visie gepresenteerd op het 
landelijke IKNL-symposium. Naar aanleiding 
van de publicatie van het rapport schreef 
belangenbehartiger Expertzorg & Transparan-
tie een blog die we publiceerden op onze site;

• Over onze visie op Expertzorg zijn in 2018 11 
perspublicaties verschenen. Waaronder een 
interview in Telegraaf, Trouw en het leden-
blad van CZ. Belangenbehartiger Expertzorg 
& Transparantie schreef meerdere blogs voor 
nfk.nl. Eén daarvan is gepubliceerd door 
Skipr.

 

Impact Transparantie
Wij vinden dat ziekenhuizen aan specifieke 
randvoorwaarden moeten voldoen om kanker-
zorg te mogen leveren. Naast voorwaarden die 
zich richten op goede medische zorg, zetten we 
ons in voor goede begeleiding en ondersteu-
ning. Zo vinden wij het belangrijk dat alle (ex-)
kankerpatiënten een ‘vast aanspreekpunt’ in het 
ziekenhuis hebben en dat zij, wanneer nodig, 
aanvullende psychosociale of lichamelijke on-
dersteuning kunnen krijgen. In 2018 hebben we 
daarom de volgende acties ondernomen:
• Om na te gaan of patiënten de juiste zorg 

daadwerkelijk krijgen aangeboden hebben we 

Door middel van onze 
‘Transparantie Challenge’ 
dagen wij ziekenhuizen uit 
om transparant te zijn over 
de vragenlijsten (PROMs 
en PREMs) die zij aan hun 
patiënten aanbieden. In 
2017 deden 14 ziekenhuizen 
mee aan de NFK Transpa-
rantie Challenge. Zij waren 
transparant over het meten 
van PROMs en PREMs in 
de kankerzorg. 6 ziekenhui-
zen hebben deelgenomen 
aan het tweede deel van 
de Challenge en hebben 
in 2018 hun PREM- en/of 
PROM-uitkomsten met kpo’s 
gedeeld. Zij zijn gezamenlijk 

in gesprek gegaan over de 
resultaten, hebben plannen 
opgesteld en stappen ge-
nomen ter verbetering van 
processen, zorgverlening, 
voorlichting, etc. In sep-
tember 2018 hebben de 6 
ziekenhuizen de NFK Trans-
parantie Challenge Award 
ontvangen. 3 ziekenhuizen 
gingen gezamenlijk de 
dialoog aan met borstkan-
kerpatiënten en de Borst-
kankervereniging Nederland. 
Een ander ziekenhuis deelde 
de resultaten met individu-
ele darmkankerpatiënten, 
sprak over hoofdhalskanker 
met patiëntenvereniging 

HOOFD-HALS of deelde de 
resultaten met patiëntenor-
ganisatie Hematon. Momen-
teel werken deze organisa-
ties samen aan verbetering 
van informatievoorziening 
voor patiënten en terug-
koppeling van de eigen 
PROM-resultaten aan de pa-
tiënt in de spreekkamer.

In lokale en landelijke (onli-
ne) media zijn 13 pers- 
publicaties (waaronder 
Volkskrant en Qruxx.nl) 
over de uitreiking versche-
nen en ziekenhuizen zelf 
hebben op hun website 
berichten gepubliceerd. 

aan indicatorensets voor blaas- en prostaat-
kanker (uit te voeren in 2019);

• We zijn samen met PFN gestart met de reali-
satie van een nieuwe Patiëntenwijzer in 2019 
voor ten minste zes kankersoorten, op basis 
van de openbare data uit de transparantieka-
lender.

• Samen met BVN hebben we meegewerkt aan 
een advies (van Zorginstituut Nederland) voor 
de minister van VWS over de mogelijkheden 

Transparantie Challenge

https://nfk.nl/blog/zweem-van-concentratie-blijkt-illusie-pati%C3%ABnt-met-zeldzame-kanker-slechter-af
https://www.skipr.nl/blogs/id3461-zweem-van-concentratie-kankerzorg-blijkt-illusie.html
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om ICHOM-sets te gebruiken als keuze-infor-
matie voor ‘de juiste spreekkamer’;

• Ook hebben we samen met BVN een start 
gemaakt om (voor patiënten) betekenisvolle 
keuze-informatie te realiseren voor borst-
kanker, waarbij vanuit patiëntperspectief 
een beeld van ieder ziekenhuis geschetst 
wordt. Hierbij is in kaart gebracht welke data 
hiervoor relevant zijn en wat er nodig is aan 
data- interpretatie. De inzichten uit dit pro-
ject zijn aanleiding geweest voor het indienen 
van 5 uitkomstindicatoren voor de verplichte 
transparantie van 12 aandoeningen (zoals het 
percentage patiënten dat recidieven ontwik-
kelt). Ook hebben we onze actie opgenomen 
in een groot projectplan dat door het ZiNL is 
gehonoreerd met een subsidie van 550.000 
euro. Het gaat om het realiseren (in 2019) en 
implementeren (in 2020) van pilot-aandoenin-
gen “betekenisvolle keuze-informatie voor de 
juiste spreekkamer”.  

Zichtbaarheid  
Transparantie 

• Het Doneer je Ervaring-onderzoek heeft ge-
resulteerd in 40 persvermeldingen waaronder 
NOS, RTL Nieuws, NPO Radio 1 Ochtendjour-
naal, de Volkskrant, Zorgvisie en Skipr.

PROMs en PREMs
NFK ziet een duidelijke 
meerwaarde van het 
gebruik van PROMs en 
PREMs in de oncologi-
sche zorg en wij vinden 
dat alle kankerpatiënten 
hier zo spoedig mogelijk 
van moeten profiteren. 
De uitkomsten van de 
patiëntvragenlijsten ver-
hogen het inzicht in het 
welzijn en in de ervarin-
gen van patiënten met 
de zorg. Hierdoor dragen 
PROMs en PREMs bij 
aan betere zorg, hoge-
re kwaliteit van leven 
voor kankerpatiënten en 
transparantie in de zorg. 

Om de bewustwording 
bij zowel kankerpati-
enten als zorgverle-
ners rondom PROMs 
en PREMs te vergroten 
voerden we een cam-
pagne voor patiënten en 
zorgverleners in 5 zie-
kenhuizen. Hiervoor heb-

ben we een middelenmix 
ingezet van posters, 
folders en een animatie-
video. De zichtbaarheid 
van de campagne werd 
door de inzet van tradi-
tionele en social media 
vergroot. Het doel om 
10% toename in respon-
spercentages te behalen 
bij de deelnemende zie-
kenhuizen is bij slechts 
1 ziekenhuis behaald. In 
2 ziekenhuizen was de 
respons na de campagne 
lager dan ervoor. Samen 
met de ziekenhuizen is 
het proces geanalyseerd 
en zijn kritiekpunten 
benoemd die mogelijk 
aanleiding waren voor de 
lage respons. De deel-
nemende ziekenhuizen 
hebben de campagne 
wel als zeer nuttig en 
waardevol ervaren. 6 
andere ziekenhuizen 
hebben ook campagne-
middelen aangevraagd 
en ingezet. Deze zie-

kenhuizen delen geen 
responspercentages met 
NFK. DICA heeft infor-
matie over de campagne 
(waaronder de animatie-
video) op haar website 
geplaatst.

POCOP en PACAP
Naast de campagne 
werkten we in 2018 
verder aan het imple-
menteren van PROMs 
in de spreekkamer voor 
de landelijke studies 
POCOP (maag- en 
slokdarmkanker) en 
PACAP (alvleesklierkan-
ker) in 3 ziekenhuizen. 
Per ziekenhuis zorgt 
een PROM-coördinator 
ervoor dat PROMs inte-
graal onderdeel worden 
van de zorg. Onze actie 
bestond uit het werven 
en inwerken van de 
PROM-coördinatoren en 
het selecteren van de 
PROM-vragen uit gevali-
deerde vragenlijsten.  

https://dica.nl/nieuws/nfkcampagne
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3. Samen Beslissen

king met het LUMC de e-learning ‘Samen 
beslissen met kankerpatiënten’ ontwikkeld, 
geëvalueerd en ingezet bij 375 zorgverleners. 
Daarnaast nemen diverse ziekenhuizen de 
e-learning op in hun opleidingsplan; 

• We hebben 10 presentaties / (landelijke) 
workshops voor zorgverleners over Samen 
Beslissen gegeven;

• Om meer zicht te krijgen op hoe (ex-)kanker-
patiënten Samen Beslissen ervaren en hoe 
zij erover denken hebben we een onderzoek 
gedaan via Doneerjeervaring.nl, zie bijlage 
voor de resultaten. Op basis van de resultaten 
zijn de volgende acties ondernomen:

◊ 2 workshops gegeven aan patiëntbelan-
genbehartigers van kpo’s.

◊ Het boekje ‘Samen Beslissen’ ontwikkeld 
en in oplage van 500 uitgebracht.

◊ Samen met de kpo’s en stakeholders 
hebben we een animatie ontwikkeld. 
Deze is gepubliceerd op nfk.nl en is in-
middels ruim 900 keer bekeken. In 2019 
staat een campagne gepland om het be-
reik van de animatie verder te vergroten.

◊ 3 consultkaarten gemaakt i.s.m. SPKS, 
LWHF, Olijf, BVN en LMBNK.

• We hebben samen met 12 zorgafdelingen 
van ziekenhuizen ‘Samen Beslissen’ en ‘Time 
Out’ geïmplementeerd. Dit houdt in dat we 
in de spreekkamer hebben gemeten hoe 
Samen Beslissen werd toegepast en de re-
sultaten daarvan aan zorgverleners hebben 
teruggekoppeld. Vervolgens hebben we de 
zorgverleners geschoold en in hun zorgpro-

Visie

Wij vinden dat alle mensen met kan-
ker een volledig beeld moeten krijgen 
van wat in hun situatie medisch mo-

gelijk is én welke keuzes zij hierin kunnen ma-
ken. Na de diagnose kanker is het essentieel dat 
bij alle keuzemomenten, gedurende de reis die 
de patiënt aflegt, Samen Beslissen plaatsvindt. 
Echter, Samen Beslissen wordt nog lang niet in 
alle spreekkamers toegepast. Daarom zetten 
wij ons in om de awareness bij zorgverleners en 
patiënten te vergroten, zodat Samen Beslissen 
in alle spreekkamers van kankerpatiënten meer 
en beter wordt toegepast. 

Impact
• We hebben de werkgroep Samen Beslissen 

opgericht met daarin 13 deelnemende kpo’s; 
• Voor zorgverleners hebben we in samenwer-

ces meegekeken om te zien wat zij konden 
verbeteren. Tot slot voerden we een nameting 
uit.  Het resultaat van dit project is dat Samen 
Beslissen in alle deelnemende ziekenhuizen is 
verbeterd en het project heeft zorgverleners 
gemotiveerd voor Samen Beslissen;

• We hebben 6 Els Borst-gesprekken gevoerd 
over Samen Beslissen. In deze gesprekken 
hebben zorgverlener en patiënten elkaar re-
flectie gegeven door ervaringen uit te wisse-
len;

• We organiseerden 2 focusgroepen over mul-
tidisciplinair overleg, elk met ongeveer 7 pati-
enten. Hieruit kwam naar voren dat patiënten 
liever opties willen horen dan adviezen, en dat 
ze het met zorgverleners naast het medische 
gedeelte ook graag over persoonlijke zaken 
willen hebben, zoals wat zij belangrijk vinden 
in het leven. 

Zichtbaarheid
• De resultaten van het Doneer Je Ervaring-on-

derzoek hebben 62 persvermeldingen opge-
leverd, waaronder voorpagina Trouw en een 
item op Radio 1. Ook heeft het geresulteerd 
in een Kamervraag;

• De belangenbehartiger publiceerde de blog 
‘Samen Beslissen, voor de rest van je leven’ 
op nfk.nl. De blog is doorgeplaatst door Skipr; 

• Belangenbehartiger is door verschillende (on-
line) media geïnterviewd: Patiëntenfederatie, 
Zorgvisie, CZ en Participatiekompas.

https://nfk.nl/workshops-pati%C3%ABntbelangenbehartiging
https://nfk.nl/themas/samen-beslissen
https://nfk.nl/nieuws/zes-utrechtse-ziekenhuizen-verbeteren-fors-in-samen-beslissen
https://www.trouw.nl/samenleving/kankerpatienten-horen-van-artsen-te-weinig-over-het-leven-na-hun-behandeling~a86fd41a/
https://nfk.nl/blog/samen-beslissen-voor-de-rest-van-je-leven
https://www.skipr.nl/blogs/id3765-samen-beslissen-is-geen-luxe%2C-maar-noodzaak.html
https://begineengoedgesprek.nl/inspiratie/patientenparticipatie-zet-verandering-in-gang/
https://www.zorgvisie.nl/implementatie-samen-beslissen-moeilijker-dan-gedacht/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.cz.nl/over-cz/wat-wij-doen/zorgbeleid/zorg-verbeteren/patientparticipatie/vragen-van-de-nfk
https://participatiekompas.nl/els-borstgesprekken-reflecteren-op-gesprekken-tussen-zorgverleners-en-patienten/
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4.  Laatste  
Levensfase

hoorden dat ze niet meer beter worden. Ook 
vroegen we hoe het ziekenhuis patiënten 
daarna verder hielp en hoe patiënten denken 
over praten over het levenseinde. De resulta-
ten staan in de bijlage;

• Voor de ontwikkeling van een gesprekskaart 
over het levenseinde met de belangrijkste on-
derwerpen die aan bod moeten komen in een 

gesprek tussen zorgverlener en patiënt zijn 6 
patiënten telefonisch geïnterviewd; 

• Door te netwerken en kennis te delen hebben 
we het netwerk in de palliatieve zorg in de 
oncologie versterkt.

Zichtbaarheid
• De resultaten van het Doneer Je Ervaring-on-

derzoek hebben 32 perspublicaties opge-
leverd, waaronder een item op BNR en Hart 

Visie

De Laatste Levensfase start wanneer je 
kanker hebt en te horen hebt gekregen 
dat je (waarschijnlijk) niet meer beter 

wordt. Wij vinden dat mensen met kanker in 
deze fase recht hebben op een zo goed mogelij-
ke kwaliteit van leven, zorg én sterven.

Impact
In 2018 hebben we binnen het thema Laatste 
Levensfase op het volgende ingezet:
• We zijn gestart met de oprichting van een 

werkgroep Laatste Levensfase;
• Om meer inzicht te krijgen in de behoeften 

van patiënten die te horen hebben gekre-
gen niet meer beter te worden, hebben we 
een Doneer Je Ervaring-onderzoek uitgezet. 
Hiermee hebben we onderzocht hoe patiën-
ten het gesprek hebben ervaren waarin ze 

van Nederland. Medisch Contact en het 
magazine van de NVPO plaatsten een artikel 
en Pal voor U besteedde uitgebreid aandacht 
aan de resultaten. Daarnaast is er in 2018 een 
artikel ontwikkeld dat begin 2019 gepubli-
ceerd wordt in Medische Oncologie;

• In samenwerking met de UMCG-onder-
zoeksgroep huisartsgeneeskunde is een start 
gemaakt met de ontwikkeling van een we-
tenschappelijk artikel over de resultaten van 
Doneer Je Ervaring-onderzoek;

• Belangenbehartiger Laatste Levensfase heeft 
gesproken op in totaal 8 congressen en boek-
presentaties. 

• Belangenbehartiger publiceerde een blog 
over ‘Compassie-menswaardige palliatieve 
zorg voor alle kankerpatiënten.’

• Op verzoek van de auteurs schreef de be-
langenbehartiger een recensie voor het boek 
‘Met het einde in zicht - communiceren in de 
palliatieve zorg’. 

Wij vinden dat mensen met 
kanker in de laatste levens-
fase recht hebben op een zo 
goed mogelijke kwaliteit van 
leven, zorg én sterven

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/een-op-de-vier-curatief-uitbehandelde-kankerpatienten-krijgt-geen-hulp.htm
https://nfk.nl/media/1/Artikel-in-Psychosociale-Oncologie-Ongeneeslijke-kankerpat.pdf
https://palvooru.nl/als-je-niet-meer-beter-wordt-3-belangrijke-themas/
https://nfk.nl/media/1/BPM_MO-2019-01_p14-16_Patientenzorg_Ongeneeslijk_zieke_pt_NFK.pdf
https://nfk.nl/blog/compassie-menswaardige-palliatieve-zorg-voor-%C3%A1lle-kankerpati%C3%ABnten
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5.  Kwaliteit  
van Leven

en bijeen voor een gemeenschappelijk doel: 
meer aandacht en begeleiding voor de late 
effecten van kanker in de werkomgeving. 
Door alle aanwezigen werd aangegeven hoe 
zij de door NFK aangereikte informatie (de 
Doneer Je Ervaring-resultaten ‘Late Effecten’) 
zouden benutten. In het laatste kwartaal werd 
teruggeblikt op deze afgegeven intenties. 
Aan de meest onderscheidende uitvoerin-
gen (voorlopers Kanker en Werk) werd een 
oorkonde uitgereikt; 

• We hebben een nieuwe werkgroep Kanker en 
werk samengesteld waarin de kpo’s breed zijn 
vertegenwoordigd;

• We hebben gesprekken gevoerd met alle re-
levante veldpartijen als input voor de belan-
genbehartigingsagenda voor 2019 en verder;

• Voor Kanker en werk hebben we 2 subsidie-
aanvragen ingediend:

1.  SZW: ‘Kanker en werkzoekenden’ Doel: 
innovatieve interventie en online tool voor 
werkzoekende AYA’s, kennis infrastructuur 
en betere inbedding en doorverwijzing 
naar concreet werk door integratie van 
een klinisch arbeidsgeneeskundige tijdens 
de behandeling.  Deze aanvraag werd 
toegekend.

2. ZonMw: Implementatiecall programma 
Voor Elkaar! Doel: breder implementeren 

Voor onze doelgroepen zagen wij de ur-
gentie voor structurele belangenbehar-
tiging en als het gaat om maatschappe-

lijke participatie en late effecten. Dit hebben wij 
opgesplitst in de thema’s Kanker en werk, Kanker 
en verzekeren, Kanker en seks en Psychosociale 
gevolgen. In 2018 is het NFK lidmaatschap van 
de Taskforce Cancer survivorship verstevigd. 
Deze Taskforce is een initiatief van zorgprofessi-
onals, patiëntvertegenwoordigers, beleidsmakers 
en onderzoekers. Expertise en kracht worden 
gebundeld om gezamenlijk te komen tot betere 
en passende begeleiding en zorg voor ‘cancer 
survivors’. 

Impact Kanker en werk
• Eind januari werd een NFK expertmeeting 

over de invloed van late gevolgen van kanker 
op werk georganiseerd. Vanuit verschillende 
invalshoeken kwamen meerdere veldpartij-

en actualiseren van de bestaande tools 
kanker en werk (2x e-learning, inkomens-
risicoscan en denkhulp rechten en plich-
ten). Deze aanvraag werd afgewezen.

• Als onderdeel van een lobbytraject in Den 
Haag organiseerden we een politiek ontbijt 
met stakeholders in het veld en politici over 
werkbehoud en werkhervatting bij kanker;

• Voor verpleegkundigen organiseerden we de 
workshop ‘Kanker en werk’. Deze werd 2 keer 
gegeven door een patiëntbelangenbehartiger. 
De workshop had als doel de zorgverlener in-
zicht te geven in de ervaringen en behoeften 
van de patiënt;

• Samen met Stichting Olijf organiseerden wij 
de workshop ‘Kanker en vrijwilligerswerk’ voor 
kpo’s om inzicht te geven in de impact die 
kanker heeft op het functioneren van een 
vrijwilliger. 

Zichtbaarheid  
Kanker en werk
• Het Doneer Je Ervaring-onderzoek ‘Late ge-

volgen van kanker: wat zijn jouw ervaringen?’ 
uit 2017 heeft begin 2018 geresulteerd in 15 
perspublicaties, waaronder Radar, Telegraaf 
en Radio 1;
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• De belangenbehartiger Kwaliteit van leven 
publiceerde twee blogs op nfk.nl: ‘Aandacht 
voor kanker op de werkvloer meer dan ooit 
nodig’ en ‘NFK aanmoedigingsprijzen Kanker 
en Werk’

Impact  
Kanker en verzekeren
• We hebben gesprekken gevoerd met alle re-

levante veldpartijen als input voor de belan-
genbehartigingsagenda voor 2019 en verder;

• Het Meldpunt ORV (Overlijdensrisicoverzeke-
ring) werd 21 keer ingevuld.

• Met het Verbond van Verzekeraars en IKNL 
hebben we afgesproken dat er een haalbaar-
heidsonderzoek komt of het predictiemodel 
voor borstkanker ook naar andere tumorsoor-
ten uitgebreid kan worden;

• Samen met het Verbond van Verzekeraars en 
AYA hebben we gewerkt aan een patiënt- 
vriendelijke modeltekst voor aanvragers 
van een ORV waarin de volgende aspecten 
uitgelegd worden: het verschil tussen de 
beoordeling van een behandelend arts en 
een medisch adviseur van de verzekeraar, 
verschillen in premies tussen verzekeraars en 
het predictiemodel voor ex-borstkankerpati-

enten. Daarnaast wordt gewerkt aan een pati-
entvriendelijke vertaling voor het gebruik van 
data uit de NKR door verzekeringsartsen. Met 
het Verbond van Verzekeraars is afgesproken 
dat zij inzichtelijk maken (aard en omvang) 
waar premieverschillen of afwijzingen door 
veroorzaakt worden;

• Via Doneerjeervaring.nl is eind augustus een 
peiling gehouden over mond- en gebitspro-

blemen als gevolg van 
de behandeling(en) 
van kanker. De resulta-
ten staan in de bijlage. 
Naar aanleiding van de 
resultaten zijn ge-
sprekken gevoerd met 

KNMT, Cobijt, CAT, ANT en Zorgverzekeraars 
Nederland. Daarnaast is een lobbytraject ge-
start bij Zorginstituut Nederland en Zorgver-
zekeraars Nederland. Ook zijn de resultaten 
de basis geweest voor de ontwikkeling van 
voorlichtingsmateriaal op nfk.nl. 

Zichtbaarheid  
Kanker en verzekeren
• 7 media hebben bericht over het haalbaar-

heidsonderzoek van het predictiemodel, 

waaronder Trouw, NRC en Kassa;
• De directeur-bestuurder heeft ingesproken 

op de video voor het jubileumcongres van het 
Verbond van verzekeraars;

• De korte peiling deed veel stof opwaaien. Het 
heeft geresulteerd in 10 mediapublicaties, 
waaronder een item in tv-programma Radar, 
waar onze belangenbehartiger Kwaliteit van 
Leven aan het woord kwam. Ook leidden de 
resultaten tot Kamervragen en een briefwis-
seling met Minister Bruins. 

Impact Kanker en seks 

Om in 2019 goed van start te kunnen met be-
langenbehartiging op dit onderwerp hebben we 
allereerst de werkgroep Kanker en seks samen-
gesteld, waarin de kpo’s breed zijn vertegen-
woordigd. Daarnaast hebben we gesprekken 
gevoerd met alle relevante veldpartijen als input 
voor de belangenbehartigingsagenda voor 2019 
en verder. Als eerste zichtbare resultaat zijn 
de uitkomsten van het Doneer Je Ervaring-on-
derzoek ‘Wat is er nodig om het onderwerp 
seksualiteit bespreekbaar te maken?’ in 2018 
meegenomen in een promotieonderzoek. De 
wetenschappelijke publicatie wordt verwacht in 
2019.

Onderzoek 
over gebits- 
problemen  
leidde tot  
Kamervragen

https://nfk.nl/blog/aandacht-voor-kanker-op-de-werkvloer-meer-dan-ooit-nodig
https://nfk.nl/blog/aandacht-voor-kanker-op-de-werkvloer-meer-dan-ooit-nodig
https://nfk.nl/blog/aandacht-voor-kanker-op-de-werkvloer-meer-dan-ooit-nodig
https://nfk.nl/blog/nfk-aanmoedigingsprijzen-kanker-en-werk
https://nfk.nl/blog/nfk-aanmoedigingsprijzen-kanker-en-werk
https://nfk.nl/resultaten/ervaren-van-gebitsproblemen-na-kankerbehandeling-en-de-vergoeding-hiervan
https://www.youtube.com/watch?v=cmBBxsF6UY4
https://www.youtube.com/watch?v=cmBBxsF6UY4
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Samen slagkracht  
vergroten

‘Samen slagkracht vergroten’ is het 
versterkingsproces van onze federa-
tie. Deze ambitie is in 2017 vastgesteld 

door de Algemene Ledenvergadering van NFK. 
Met een horizon van vier jaar is het primair 
gericht op het vergroten van impact voor onze 
doelgroepen. Bundeling van taken en samen-
werking is ons motto. Zodat kankerpatiënten 
weten dat we er voor hen zijn en kpo’s zich 
kunnen richten op belangenbehartiging, voor-
lichting en lotgenotencontact voor de specifieke 
groepen kankerpatiënten. Als sterke federatie 
zijn wij een betere samenwerkingspartij voor 
strategische partners. Vergroten en spreiden van 
middelen en deze doelmatig inzetten is hiervoor 
essentieel. In 2018 is een start gemaakt met de 
uitvoering. 

Samen onder één dak
Een grote wens van de Algemene Ledenverga-
dering was samenwerken onder één dak, voor 
meer verbinding en synergie tussen de verschil-
lende organisaties, medewerkers en vrijwilligers. 
Belangenbehartigers van NFK en patiëntbelan-
genbehartigers die op één plek kunnen werken 
en leren van elkaar. Meer contact met het team 
ondersteuning. Kpo’s die elkaar sneller kunnen 

vinden op en vergaderen over gezamenlijke 
inhoudelijke onderwerpen. In de zomer van 2018 
is de organisatie van koepel NFK, samen met de 
organisaties van Hematon, Longkanker Neder-
land, PKS en Olijf, verhuisd naar een gezamen-
lijke kantoorruimte bij IKNL in Utrecht, die onze 
kantoorruimte faciliteert. Dit heeft ook een 
gunstig effect op de inhoudelijke samenwerking 
met IKNL.

 
Versterking  
belangenbehartiging

Interne samenwerking
De interne samenwerking is verbeterd door een 
andere manier van werken binnen de federa-
tie. NFK- en patiëntbelangenbehartigers wer-

ken samen in teams 
waardoor de kennis 
en informatie door de 
federatie stroomt. Dit 
gebeurt met name in 
de NFK-werkgroepen. 
NFK-belangenbehar-
tigers coördineren 

en ondersteunen de werkgroepen en houden 
de deelnemers ook per mail op de hoogte van 
ontwikkelingen. De deelnemers geven aan dat 
de werkgroepen voor hen van grote waarde 

Als sterke  
federatie  
zijn wij een  
betere samen-
werkingspartij 
voor partners
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zijn voor de afstemming, kennisoverdracht en 
belangenbehartiging. In 2018 waren de volgende 
werkgroepen actief: 

• Werkgroep Geneesmiddelen 
• Werkgroep Expertzorg 
• Werkgroep Wetenschappelijk onderzoek
• Werkgroep Samen Beslissen
• Werkgroep Laatste Levensfase 
• Werkgroep Kanker en Werk
• Werkgroep Kanker en Seks 

Structuur, beleid en  
besluitvorming
Agendering, afstemming van en besluitvorming 
over inhoudelijke onderwerpen, standpunten en 
communicatie vindt plaats in de Raad Belan-
genbehartiging. Strategische onderwerpen staan 
op de agenda van de Raad Strategie & Beleid. 
Aan de Raden nemen afgevaardigden van de 
besturen van de kpo’s deel. Besluitvorming over 
strategische onderwerpen, federatief beleid en 
financiën vindt plaats in de Algemene Leden-
vergadering, met de voorzitters en directeuren 
van de kpo’s. 
In 2018 vonden drie vergaderingen van de Raad 
Belangenbehartiging plaats, vier van de Raad 
Strategie & Beleid en waren er vier Algemene 
Ledenvergaderingen.

Vrijwilligerscoördinatie 
en scholing 
Zonder patiëntervaringen geen belangenbe-
hartiging. Daarvoor gebeurt veel werk achter 
de schermen. De vraag naar het patiëntper-
spectief neemt namelijk exponentieel toe. Om 
dat in goede banen te leiden hebben we sinds 
mei 2018 een coördinator patiëntparticipatie 
in dienst. Zij bemiddelt tussen de vraag uit het 
veld en de ervaringsdeskundigen, organiseert 
de scholing van vrijwilligers en werkt aan een 
eenduidig vrijwilligersbeleid.

Versterking van verbin-
ding met doelgroepen

Gezamenlijk CRM-systeem
We willen op een veilige en doelmatige manier 
de relaties met onze achterban versterken in 
een up-to-date CRM-systeem, de basis voor al 
onze activiteiten. De Algemene Ledenvergade-

ring heeft ingestemd 
met de aanschaf van 
een nieuw CRM-sys-
teem van de koepel 
en kpo’s gezamenlijk, 
te weten Microsoft 
Dynamics/iFunds 

Door nieuw 
CRM willen we 
op een veilige 
en doelmatige 
manier relaties 
versterken 

De federatiestructuur 
staat in de bijlage. 
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Engage. Dit systeem wordt in de loop van 2019 
geïmplementeerd.

Databeschermings- en privacybeleid
In de Algemene Ledenvergadering van 27 juni 
2018 is het gezamenlijke databeschermings- en 
privacybeleid van de federatie vastgesteld. 
Uitgangspunt is de ruimte die de AVG biedt voor 
het begrip ‘gezamenlijke verantwoordelijkheid’, 

die past bij onze ambi-
tie ‘Samen slagkracht 
vergroten’. Het da-
tabeschermings- en 
privacybeleid biedt de 
benodigde flexibiliteit 
voor de koepel en voor 

kpo-specifiek beleid en maatregelen. We willen 
niet alleen juridisch voldoen aan de wettelijke 
vereisten, maar dit ook inpassen in onze werk-
wijze. We willen zorgvuldig omgaan met de 
gegevens die ons zijn toevertrouwd. Een externe 
functionaris gegevensbescherming monitort ons 
beleid. 

Tevredenheids- 
onderzoek 
In het tweede kwartaal is een tevredenheidson-
derzoek uitgevoerd onder de achterban van alle 
kpo’s. Belangrijkste conclusie van het onderzoek 

was dat de achterban zeer tevreden is over de 
diensten van de kpo’s. Ook hebben de kpo’s een 
(zeer) goede reputatie. Als sterke punten van de 
kpo’s werden goede en betrouwbare informatie-
voorziening, de magazines, het lotgenotencon-
tact en de contactdagen genoemd. Kansen voor 
de kpo’s liggen bij het luisteren naar patiënten 
en hulp bieden bij de keuze voor de beste zorg. 
Voor NFK werd als kans genoemd het stimuleren 
van een betere samenwerking tussen de kpo’s. 
We hebben daarom per thema werkgroepen 
opgestart.

Versterking  
ondersteunende  
diensten 
Ondersteuningstaken /  
gedeelde backoffice
Om de federatie verder te versterken werken we 
toe naar centrale ondersteuningstaken, zodat 
de kpo’s zich op hun kerntaken kunnen richten 
voor hun doelgroepen. We zijn gestart met het 
gezamenlijk CRM-systeem en ledenbeheer. In 
2018 voerden we voor 9 kpo’s de leden/dona-
teursadministratie uit. Deze dienst wordt in 2019 
uitgebreid naar meer kpo’s. Ook werd bekend 
dat het ministerie van VWS vanaf 2019 extra 
backoffice subsidie toekent aan patiëntenorga-

Wij gaan zorg-
vuldig om met 
gegevens die 
ons worden 
toevertrouwd



23

nisaties die hun backoffice taken in een samen-
werkingsverband onderbrengen. NFK is door 
VWS goedgekeurd als samenwerkingsverband. 
Hoe de extra backofficesubsidie hierbij aan-
gewend kan worden en de backoffice bij NFK 
wordt ingericht, wordt nader onderzocht.

Subsidieverdeling 2018
NFK heeft een Meerjarensubsidieregeling met 
KWF. Het deel van de KWF-subsidie dat be-

stemd is voor de 
kpo’s wordt verdeeld 
volgens de regeling 
‘Subsidieverdeling 
NFK 2017 en verder’. 
Het Expertpanel 
Subsidieverdeling is 
een onafhankelijke, 

externe commissie die beslist over de toeken-
ning van subsidie aan de kpo’s. Het Expertpanel 
bestaat uit:
1. Prof. dr. Wim Groot, hoogleraar gezondheids-

economie (voorzitter)
2. Prof. dr. Anne Goossensen, hoogleraar  

informele zorg & zorgethiek
3. Carlo van Dongen RA MSc, accountant  

Van Ree Accountants
4. Mr. Cynthia Bockstart, beleidsmedewerker 

subsidies provincie Zuid-Holland
Er was voorzien in een vijfde lid voor het Ex-

pertpanel, een internist-oncoloog i.o., maar he-
laas heeft zij zich vanwege persoonlijke redenen 
teruggetrokken. Het Expertpanel wordt onder-
steund door een secretaris.
Op basis van de evaluatie van de Subsidiever-
deling 2017 zijn er enkele wijzigingen doorge-
voerd in de regeling en in het format voor de 
subsidieaanvraag. Die wijzigingen heeft de ALV 
op 21 juni 2017 goedgekeurd.  

Versterking en  
spreiding financiën

Versterking financiering
De activiteiten van de koepel NFK werden finan-
cieel mogelijk gemaakt door subsidie van KWF 
Kankerbestrijding (KWF) en door projectsubsi-
dies. De Meerjarensubsidieregeling 2015-2017 
met KWF is met een jaar verlengd tot en met 
2020. In 2018 is gestart met gesprekken over 
samenwerking en nieuwe afspraken over finan-
ciering van NFK vanaf 2021. Dit loopt door in 
2019, parallel aan de ontwikkeling van de Ambitie 
2030 van KWF.

De koepel krijgt geen subsidie van de over-
heid, de kpo’s wel. Kpo’s hebben daarnaast nog 
inkomsten uit lidmaatschap, donaties, legaten 
en/of werven middelen op kleine schaal. Voor 

Activiteiten van 
NFK werden 
mogelijk  
gemaakt  
door subsidie 
van KWF



24

duurzame financiën is spreiding van de inkom-
sten noodzakelijk, zeker gezien onze toenemen-
de maatschappelijke relevantie als onafhankelijk 
patiëntperspectief in de oncologische zorg. 
Daarom richten we ons ook op een instellings-
subsidie van de overheid en subsidie van andere 
partijen. 

Onderzoek fondsen en ledenwerving
In 2018 hebben we de haalbaarheid van het 
gezamenlijk werven van donaties door een 
extern bureau laten onderzoeken. De uitkomst 
was dat kpo’s aanvullende fondsen kunnen 
werven vanwege een directe relatie met (impact 
op) doelgroepen, maar dat de investerings- en 
coördinatiekosten zeer hoog zijn. Ook begeven 
zich vele andere partijen op de oncologische 
‘geefmarkt’. We hebben daarom het advies ter 
harte genomen om ons te richten op vergroting 
en versteviging van ons maatschappelijk draag-
vlak. Door meer verbinding met de doelgroepen 
en deelnemers aan ons patiëntpanel Doneer Je 
Ervaring. Ook daarom is in 2018 prioriteit gege-
ven aan een gezamenlijk CRM-systeem en groei 
van ons patiëntpanel.  

Externe samenwerking
KWF Kankerbestrijding
De betrekkingen met KWF zijn in 2018 verbeterd 
en bieden zicht op een constructieve samen-

werkingsrelatie, met ruimte voor wederzijdse 
organisaties en rollen. NFK neemt deel aan de 
klankbordgroep van de Ambitie 2030 van KWF. 
In 2019 wordt de samenwerking naar verwach-
ting verder inhoudelijk ingevuld.
 
IKNL
In de samenwerking met IKNL is de Neder-
landse Kankerregistratie (NKR), die relevante 
informatie voor (ex-)kankerpatiënten bevat, de 
rode draad. In 2018 zijn inhoudelijke onderwer-
pen met elkaar verkend, zoals Samen Beslissen, 
Laatste Levensfase en Zeldzame Kankers. Er is 
sprake van toenemend wederzijds betrekken en 
samenwerken in projectverband. In 2018 was er 
een medewerker van IKNL op projectbasis ge-
detacheerd bij NFK. Dichtbij elkaar in één kan-
toor heeft de samenwerking sterk bevorderd.

Stichting Kanker.nl
Met Stichting Kanker.nl zijn in 2018 afspraken 
gemaakt om de informatie voor (ex-)kanker- 
patiënten via alle kanalen van wederzijdse orga-
nisaties te verbeteren en de vindbaarheid van 
de kpo’s te versterken. 

Patiëntenfederatie Nederland (PFN)
Samenwerking in PFN-verband gebeurt op aan-
doening overstijgende onderwerpen. Als koepel 
met 19 kpo’s heeft NFK een grote doelgroep en 
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alle expertise en ervaringskennis in huis. Daarom 
behartigt NFK de belangen op de oncologische 
onderwerpen en maakt NFK deel uit van be-
stuurlijk overleg, onder meer de landelijke Task 
Force Oncologie en zijn we partner in verschil-
lende (overheids)gremia van geneesmiddelen. 

Overige partners
NFK werkt samen met vele organisaties (zie-
kenhuizen, overheden, zorgverzekeraars, we-
tenschappelijke verenigingen, onderzoeksinsti-
tuten), samenwerkingsverbanden en koepels in 
het oncologisch zorgveld, veelal in projecten. 

Ontwikkelingen  
organisatie en HR beleid

Belangenbehartiging en communicatie
Zichtbare belangenbehartiging vergt een mix 
van inhoudelijke, strategische en communicatie 
expertise. De belangenbehartigers van NFK  
beïnvloeden beleid namens onze doelgroepen. 
Een NFK-belangenbehartiger is expert op een 
inhoudelijk onderwerp en in- en extern aan-
spreekpunt voor de kpo’s. In 2018 is de slag 
gemaakt van beleidsmatige competenties en 
cultuur naar belangenbehartiging en commu-
nicatie. Dat gaat verder dan verandering van 
functietitels. De belangenbehartigers van NFK 

zijn gericht ondersteund in communicatiekracht 
door het communicatieteam van NFK. De resul-
taten zijn zichtbaar in de vele mediavermeldin-
gen, toename van volgers op social media en de 
campagneresultaten. Daarnaast zijn er project-
leiders die breder inzetbaar zijn. Op deze manier 
versterken we de belangenbehartiging van de 
koepel en de kpo’s. In 2019 wordt de communi-
catie expertise hierop afgestemd. 

Generiek functiehuis en HR beleid
De functieomschrijvingen en het arbeidsvoor-
waarden reglement zijn verouderd en sluiten 
niet aan bij onze ambitie van ‘Samen slagkracht 
vergroten’. Daarom is met het team en externe 
HR expertise een generiek functiehuis ontwik-
keld. Er is ruimte voor verschillende rollen en 
ontwikkelmogelijkheden. Het generieke functie-
huis biedt flexibiliteit en is toekomstbestendig. 
Het is eind 2018 vastgesteld door de direc-
teur-bestuurder. In 2019 worden het HR beleid 
en de arbeidsvoorwaarden geactualiseerd, 
passend bij de visie van ‘Samen slagkracht ver-
groten’ en eventueel centraal werkgeverschap.



  Financiële  
resultaten

26

De federatie ontvangt jaarlijks een bedrag 
van € 3.541.000 van KWF. Dit bedrag 
wordt verdeeld onder NFK en de aan-

gesloten lidorganisaties. Alleen het deel van de 
basissubsidie dat is toebedeeld aan NFK, is als 
baten opgenomen. De onderliggende Meerjaren-

Baten

Lasten

Basissubsidie KWF Kankerbestrijding € 1.394.084 
Projectsubsidies KWF Kankerbestrijding € 261.442 
Projectsubsidies VWS/Fonds PGO  € 256.227
Overige projectsubsidies  € 396.719
Bijdragen lidorganisaties  € 33.700
Overige baten  € 16.314

59%

1% 1%

11%

11%

17%

Baten 2018:  € 2.358.486

Lasten 2018:  € 2.358.486

Project gebonden kosten exclusief personeel € 383.530 
Activiteit gebonden kosten exclusief personeel € 399.992 
Personeelskosten € 1.242.150
Kosten huisvesting € 149.722 
Kosten organisatie € 183.092

16%

17%

53%

6%
8%

subsidieregeling tussen NFK en KWF loopt tot 
en met 2020, waarbij 2020 geldt als overgangs-
jaar. De projectsubsidies hebben een looptijd 
van één of meerdere jaren. Van de projecten die 
in 2018 zijn uitgevoerd, lopen twaalf projecten 
door tot in 2019 of verder. 

De basissubsidie van KWF en de 
projectsubsidies vormen 98% 
van onze totale inkomsten. Voor 
beide subsidies geldt dat be-
dragen die niet zijn besteed, in 
principe moeten worden te-
rugbetaald aan de subsidiever-
strekker. Daarom zijn voor 2018 
alleen die baten opgenomen, 
waar kosten tegenover staan die 
toegerekend kunnen worden 
aan het jaar 2018.
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Doelbesteding
Belangenbehartiging projecten € 943.762
Belangenbehartiging speerpunten € 296.397
Communicatie € 286.034
Samen slagkracht vergroten € 831.491

40%

13%12%

35%

Directe kosten exclusief personeel € 783.522 
Loonkosten directe uren € 596.761
Indirecte uren en overige personeelskosten € 645.389
Kosten huisvesting € 149.722 
Kosten organisatie  € 182.290

Doelbesteding  
uitgesplitst naar kosten

33%

25%

28%

6%
8%

Reserves
 31-12-2018 01-01-2018

Vrije reserve € 50.000 € 50.000
Continuïteitsreserve € 628.657 € 628.657
Totaal aan reserves € 678.657 € 678.657

De continuïteitsreserve is ter dekking van risi-
co’s op de korte termijn en om zeker te stellen 
dat de organisatie ook in de toekomst aan haar 
verplichtingen kan voldoen. We streven naar een 
continuïteitsreserve van tenminste eenmaal de 
jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. Voor 
2018 zou dat neerkomen op een continuïteitsre-
serve van minimaal € 1.575.000 als we alleen de 
personeelskosten en kosten van huisvesting en 
organisatie in aanmerking zouden nemen.

NFK heeft vrijwel geen vrij te besteden baten, 
waardoor het lastig is om een positief resultaat 
te behalen waarmee een (bestemmings)reserve 
kan worden gevormd of verhoogd. Dit is iets wat 
extra aandacht behoeft in onderhandelingen 
met subsidieverstrekkers en lidorganisaties.

Bij doelbesteding zijn alle indirecte kosten 
toegerekend aan de projecten en activiteiten 
naar rato van het aantal directe uren. De belan-
genbehartiging in het kader van projecten en 
de belangenbehartiging in het kader van onze 
speerpunten overlappen elkaar voor een groot 
deel. We nemen deel aan door externe sub-
sidieverstrekkers gefinancierde projecten die 
aansluiten op onze speerpunten. 

De inzet van communicatie is vooral gericht 
op het zichtbaar maken van de belangenbe-
hartiging. De middelen van NFK zijn voor 65% 
ingezet voor belangenbehartiging en communi-
catie en voor 35% ‘Samen slagkracht vergroten’ 
door bijvoorbeeld het creëren van gezamenlijke 
huisvesting, toewerken naar een CRM-systeem 
en achterbanraadpleging. 
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In 2019 wordt sterker ingezet op 
zichtbare belangenbehartiging, 
waarvoor meer medewerkers worden 

aangetrokken. De personeelskosten 
zullen daarom naar verwachting stijgen. 
Eind 2019 wordt een uitbreiding van 
onze huidige kantoorruimte verwacht, 
om meer lidorganisaties in de gezamen-
lijke kantoorruimte te kunnen huisves-
ten.

In 2019 zijn we nog volop bezig met 
de implementatie van een gezamenlijk 
CRM-systeem. Daarnaast zullen er (per-
sonele) kosten worden gemaakt voor 
het uitwerken van een plan voor een 
gedeelde backoffice voor onze lidor-
ganisaties, zodat zij zich meer kunnen 
focussen op de belangenbehartiging. 

In de begroting is, zowel in de baten als 
in de lasten, geen rekening gehouden 
met eventuele extra backofficetaken 
die in de loop van 2019 door kpo’s 
worden ondergebracht bij NFK. In het 
plan voor de gedeelde backoffice zal 
ook een financieringsvoorstel worden 
opgenomen.

Begroting 2019

Begroting op hoofdlijnen Begroting 2019 Realisatie 2018 Realisatie 2017

Baten
Structurele subsidie KWF € 1.764.770  € 1.394.084  € 1.082.583 
Projectsubsidies KWF  € 261.442  € 21.730 
Subsidie Fonds PGO / VWS  € 256.227  € 384.483 
Projectsubsidies derden € 613.732  € 396.719  € 401.600 
Overige baten € 7.000  € 50.014  € 59.698 

Totaal baten € 2.385.502  € 2.358.486  € 1.950.094

Lasten   
Projecten en activiteiten  € 596.000  € 783.522   € 602.739 
Personeelskosten  € 1.466.702   € 1.242.150   € 1.134.389 
Huisvestingskosten  € 160.000   € 149.722   € 129.726 
Organisatiekosten  € 162.800   € 183.092   € 122.574 

Totaal lasten € 2.385.502  € 2.358.486  € 1.989.428

Resultaat  € -   € -   € 39.334-



29

Dit jaar stond in het teken van 
versterking van belangenbehar-
tiging, verstevigen van samen-
werkingsrelaties en de eerste 
fase van ‘Samen slagkracht 
vergroten’. In 2019 worden deze 
positieve ontwikkelingen voort-
gezet: krachtige belangenbe-
hartiging en communicatie met 
daarin centraal ons patiëntpanel 
Doneer Je Ervaring en de twee-
de fase van ‘Samen slagkracht 
vergroten’. We werken toe naar 
een centrale uitvoeringsorga-
nisatie, met in 2019 focus op 
gedeelde backofficetaken. Ook 
zal er een Platform Zeldzame 
Kankers worden opgezet, voor 
ondersteuning van de vele men-
sen met zeldzame kanker. 

Subsidie KWF Kankerbestrijding
We verwachten in 2019 een nieuwe meerjarige 
subsidieregeling (vanaf 2021) te kunnen over-
eenkomen met KWF. De onderlinge betrekkin-
gen zijn verbeterd, de gesprekken over samen-
werking en financiering die in 2018 in gang zijn 
gezet lopen door in 2019. De Meerjarensubsidie-
regeling 2015-2017 is met een extra jaar verlengd 
tot en met 2020. Mocht een nieuwe subsidie-
regeling onverhoopt niet lukken, dan heeft dat 
grote invloed op onze organisatie en activiteiten 
omdat we ons in dat geval meer zullen moeten 
richten op fondsen werven, waardoor we in 
eerste instantie minder middelen en tijd zullen 
hebben voor onze eigenlijke taak van belangen-
behartiging.

Risico’s & risicobeheersing

Vooruitblik 
op 2019

Privacy en informatiebeveiliging
In 2018 heeft de Algemene Ledenvergadering 
een federatief databeschermings- en privacy-
beleid vastgesteld. Als federatie zijn we geza-
menlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van 
ons beleid. Dat is met 19 kpo’s een complexe 
aangelegenheid. Onze Functionaris Gegevens-
bescherming monitort de uitvoering van het 
beleid, adviseert over de risico’s en rapporteert 
hierover aan de directeur-bestuurder. 
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De raad van toezicht heeft 
als taak erop toe te zien dat 
het mandaat dat de algemene 
vergadering aan het bestuur 
heeft gegeven, op een adequate 
wijze wordt uitgeoefend. De 
raad houdt toezicht op het 
beleid en de algemene gang 
van zaken en fungeert ook als 
klankbord voor het bestuur 
bij de voorbereiding en de 
uitvoering van het beleid. De 
voorzitter van de raad is tevens 
voorzitter van de algemene 
vergadering.

Verslag 
raad van 
toezicht

De leden van de raad ontvangen geen 
beloning voor hun werkzaamheden. 
Ze hebben wel recht op een vergoeding 

voor gemaakte kosten. De totale kosten van de 
raad van toezicht worden vermeld in de jaarre-
kening. De raad van toezicht bestaat krachtens 
een besluit van de algemene vergadering uit vijf 
leden die worden benoemd door de algemene 
vergadering. In 2018 bestond zij uit de heer Pe-
ter Hustinx als voorzitter, de heer Ton Jansen als 
vice-voorzitter, en de heer Hajo van Bockel, me-
vrouw Hanneke de Haes en de heer Sascha Vre-
balov als leden. De heer Jansen en mevrouw De 
Haes zijn in december 2018 herbenoemd voor 
een laatste termijn van vier jaar. Een overzicht 
van relevante nevenfuncties van de leden van 
de raad en een door de raad vastgesteld rooster 
van aftreden staan op pagina 32 en 33. Van enig 
conflict van belangen is naar het oordeel van de 
raad geen sprake geweest.

Toezicht in 2018
De raad van toezicht heeft zich gericht op een 
goede begeleiding van de strategische bezin-
ning op een hechtere samenwerking binnen de 
federatie en de noodzaak van een financiële 

heroriëntatie met versterking en spreiding van 
inkomsten. Om een goede uitvoering van het 
beleid te verzekeren heeft zij zich voorts gericht 
op een verdere verheldering van de jaarplanning 
op basis van een beperkt aantal strategische 
prioriteiten en het toetsen van de periodieke 
rapportages over de voortgang daarvan. De 
noodzaak van een consistente verantwoording 

van de bereikte resul-
taten heeft daarbij een 
belangrijke rol gespeeld. 

De voltallige raad heeft 
daartoe regelmatig – 
gemiddeld zeker elke 
twee maanden – overleg 
gevoerd met de direc-

teur-bestuurder. Daarnaast hebben de voorzitter 
en de leden deelgenomen aan tal van andere 
bijeenkomsten. Daarbij hebben zij zich een goed 
beeld kunnen vormen van de algemene gang 
van zaken, en het bestuur desgevraagd en uit 
eigen beweging met raad en daad terzijde kun-
nen staan teneinde ongewenste ontwikkelingen 
en andere risico’s tegen te gaan. De feitelijke 
stand en mogelijke verbeteringen bij het risico-

De voltallige 
raad heeft 
regelmatig 
overleg 
gevoerd met 
de directeur-
bestuurder 
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van het jaar geleid tot de vaststelling van een 
meerjarig beleidsplan ‘Samen slagkracht ver-
groten’ gericht op een versterking van wat de 
ledenorganisaties voor hun doelgroepen samen 
kunnen doen om de impact van hun inspannin-
gen op alle relevante niveaus en beleidsterrei-
nen te vergroten.

De voortgang op de diverse speerpunten van dit 
beleidsplan wordt nauwkeurig gevolgd en in de 

algemene vergadering 
periodiek besproken. Al 
tijdens de eerste jaarcy-
clus van het beleidsplan 
kunnen positieve effec-
ten worden vastgesteld. 
Deze hebben ook een 
gunstige uitwerking op 
de externe betrekkin-
gen van de NFK en de 
zichtbaarheid van haar 

activiteiten in het algemeen. In het jaarverslag 
van het bestuur wordt hier nader op ingegaan. 
De raad van toezicht heeft er alle vertrouwen in 
dat de NFK met de uitvoering van het beleids-
plan op de goede weg is.

management hebben ook verder nadrukkelijk de 
aandacht gehad. Het overleg met het bestuur 
is steeds constructief en in goede harmonie 
verlopen.

Behalve de voorzitter hebben ook de andere 
leden ernaar gestreefd om waar mogelijk aanwe-
zig te zijn bij de periodieke bijeenkomsten van 
de algemene vergadering. Dit heeft bijgedragen 
aan een beter inzicht in de overwegingen die 
aan besluiten van die vergadering ten grondslag 
liggen. De samenstelling van de raad van toe-
zicht heeft een goede nadere reflectie daarop 
mogelijk gemaakt. Ook de contacten van de 
raad met de algemene vergadering zijn steeds 
bevredigend verlopen. De enkele jaren geleden 
ingevoerde nieuwe bestuursstructuur, die naast 
een algemene vergadering voorziet in een direc-
teur-bestuurder met een breed mandaat en een 
raad van toezicht op enige afstand, heeft aldus 
naar het oordeel van de raad in de praktijk naar 
behoren gefunctioneerd.

Samen slagkracht vergroten
De strategische bezinning op een hechtere 
samenwerking binnen de NFK heeft in de loop 

Vooruitblik 2019
Bij de interne evaluatie van haar functioneren in 
2018 heeft de raad van toezicht kunnen vast-
stellen dat zij in het tweede volle jaar van haar 
bestaan haar taak niet alleen in goede harmonie, 
maar ook op bevredigende wijze heeft kunnen 
vervullen. Hoewel het eindoordeel op dit laat-
ste punt natuurlijk toekomt aan de algemene 
vergadering, is de raad van toezicht van plan in 
2019 op de ingeslagen weg voort te gaan. Zij zal 
daarbij inzetten op een verdere versterking van 
de effectiviteit van de organisatie, zowel op het 
vlak van de interne cohesie als met betrekking 
tot de externe impact op terreinen waarvoor de 
NFK in het leven is geroepen.

Namens de raad van toezicht,

Peter Hustinx
Voorzitter

De contacten 
van de raad 
met de 
algemene 
vergadering 
zijn steeds 
bevredigend 
verlopen
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Volgens artikel 14.7 van de gel-
dende statuten is de raad van 
toezicht verplicht een rooster 
van aftreden vast te stellen dat 
voorziet in periodiek aftreden 
van haar leden. 

Volgens artikel 14.6 worden de 
leden van de raad van toezicht 
benoemd voor een periode 
van ten hoogste vier jaren. Een 
aftredend lid is, al dan niet 

Gegevens leden raad van toezicht en directie

NAAM PORTEFEUILLE AANTREDEN AFTREDEN HERBENOEMBAAR

Peter Hustinx Voorzitter 27-06-2016 26-06-2020 Ja

Ton Jansen Vice-voorzitter 01-01-2019 31-12-2022 Nee

Hajo van Bockel Lid 01-01-2017 31-12-2020 Ja

Hanneke de Haes Lid 01-01-2019 31-12-2022 Nee

Sascha Vrebalov Lid 01-01-2017 31-12-2020 Ja

aansluitend, éénmaal herbe-
noembaar, opnieuw voor een 
periode van vier jaar. Een volle-
dige regeling over benoeming, 
ontslag en periodiek aftreden 
is te vinden in de artikelen 13 
en 14 van de statuten.

In de ALV van 12 december 
2018 zijn Ton Jansen en Han-
neke de Haes voor een termijn 
van 4 jaar herbenoemd. 

Rooster van aftreden raad van toezicht

Peter Hustinx
Voorzitter

Hajo van Bockel
Lid

Ton Jansen
Vice-voorzitter

Hanneke de Haes
Lid

Sascha Vrebalov
Lid
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NAAM FUNCTIES

Peter Hustinx (voorzitter)  1.  Bestuurslid International Association of Privacy Professionals, Portsmouth, New Hampshire, VS (onbezoldigd)
 2.  Bestuurslid Center for Democracy & Technology, Washington, DC, VS (onbezoldigd)
 3.  Lid Data Protection and Ethics Panel, AXA, Parijs, Frankrijk (bezoldigd)
 4.  Lid Raad van Advies, Vereniging Privacyrecht-Advocaten (onbezoldigd)
 5. Bestuurslid Information Commissioner’s Office (ICO), Wilmslow, Verenigd Koninkrijk (bezoldigd)

Ton Jansen (vice-voorzitter) Geen relevante nevenfuncties

Hajo van Bockel (lid) 1. LUMC, vertrouwenspersoon klokkenluiders (onbezoldigd)
 2. Haaglanden Medisch Centrum, lid klachtencommissie (bezoldigd)
 3. Ned. Ver. voor Heelkunde, voorzitter Advies en Begeleidingscommissie (onbezoldigd) 

Hanneke de Haes (lid) 1. Lid Raad van Advies Stichting IPSO (Instellingen Psychosociale Oncologie) (onbezoldigd) (tot januari 2019)
 2. Lid Raad van Toezicht Hospice Demeter (onbezoldigd) 
 3. Lid Raad van Advies Stichting Huis aan het Water (psychosociaal oncologisch centrum) (onbezoldigd)

Sascha Vrebalov (lid) Geen relevante nevenfuncties

Nevenfuncties raad van toezicht NFK
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Bijlagen

Kankerpatiënten- 
organisaties

Directeur-bestuurder

Secretariaat Communicatie en informatie

Belangenbehartiging Financiën en services

Raad van toezicht

Raad Strategie & Beleid  
Raad Belangenbehartiging

(Raad services)

Federatiestructuur

Algemene 
 Ledenvergadering



Kankerbehandeling 
thuis of in het 
ziekenhuis: wat
willen patiënten?

‘Het belangrijkste vind ik 
dat de wens van de patiënt 
centraal staat. Samen 
beslissen voor goede zorg. 
Uitleg aan het begin levert 
later geld op.’

Lees de volledige resultaten 
op: Doneerjeervaring.nl

april 2018

Onderzoek onder 
738 (ex-)kankerpatiënten.

43% heeft kanker
57% heeft kanker gehad
op het moment van invullen.

738

Behandeling thuis of in het ziekenhuis?

35% 32%24%

35% kiest behandeling in het ziekenhuis
24% kiest behandeling thuis
32% kiest afwisselende behandeling

Kankerpatiënten versus ex-kankerpatënten:
Voorkeur behandeling in het ziekenhuis.

38%

Invloed van de thuissituatie: 

46% 32% 26%

31%

26%32%45%

Welke overwegingen maken mensen 
bij hun keuze?

71% vindt dat er meer mogelijkheden zijn tot         
       het stellen van vragen in het ziekenhuis.
63% vindt het prima om naar het ziekenhuis   
        te reizen.
51% voelt zich veiliger in het ziekenhuis.
54% vindt het niet vervelend als naasten  
        thuis worden geconfronteerd met de  
        behandeling en
26% vindt dat wel vervelend.
38% is niet bang voor complicaties bij thuis- 
        behandeling en
39% is hier juist wel bang voor.

Wegen mensen die kanker hebben (gehad) 
de kosten van de behandeling mee in hun 
keuze? 

29% 28%16%

29% wil ongeacht de prijs in het ziekenhuis.
16% wil ongeacht de prijs thuis.
28% wil de goedkoopste behandeling.

Dit onderzoek is financieel mede mogelijk 
gemaakt door Zilveren Kruis.

Alleen Met partner Met partner en 
kinderen > 16 jaar.

Voorkeur voor behandeling in het 
ziekenhuis:

AlleenMet partnerMet partner en 
kinderen > 16 jaar.

Voorkeur voor afwisselende behandeling:
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Onderzoek onder meer 
dan 4300 (ex-)kankerpatiënten

•  72% heeft een vast aanspreekpunt in het   
ziekenhuis.

•  24% heeft geen vast aanspreekpunt in het 
ziekenhuis.

•  4% weet het niet.

•  60% heeft een gespecialiseerd 
  verpleegkundige of een verpleegkundig     
  specialist als vast aanspreekpunt.
•  30% heeft een arts als vast aanspreekpunt.
• 10% heeft een ander vast aanspreekpunt.

Goede kankerzorg 
is meer dan 
een medische 
behandeling

‘Een laagdrempelig 
aanspreekpunt waar 
je terecht kunt met 
eenvoudige vragen, twijfels 
en geruststelling. Dat had ik 
prettig gevonden.’

Bron landelijk onderzoek NFK en haar lidorganisaties.
Lees de uitgebreide resultaten op: Doneerjeervaring.nl,  
mei 2018. 

Informatie over ondersteuning en hulp

•  63% heeft in het ziekenhuis informatie 
gehad over ondersteuning bij het omgaan 
met de ziekte, de behandeling en/of de 
gevolgen daarvan. 

•  30% heeft dit niet gehad. 68% hiervan 
zegt hier wel behoefte aan te hebben.

Patiënten hechten veel 
belang aan het krijgen van 
informatie over hulp en
ondersteuning.

Samenhang vast aanspreekpunt en 
informatievoorziening

• 77% van de mensen met een vast    
  aanspreekpunt kreeg informatie over  
  ondersteuning. 
• 57% van de mensen zonder vast        
  aanspreekpunt werd niet geïnformeerd. 

4300

72% 24%

‘Het helpt enorm om een aanspreekpunt te 
hebben in de wirwar van medisch 
personeel en afdelingen.’

8,7

De mate van ondersteuning door het 
vaste aanspreekpunt

24% geeft aan iets gemist te hebben van 
hun vaste aanspreekpunt, zoals emotionele 
ondersteuning en aandacht voor naasten.
“De gesprekken gingen over de behandeling 
maar niet over de emotionele gevolgen, ook 
voor mijn partner op bijv. seksueel gebied.”

Bereikbaar voor alle vragen
Informatie over de gevolgen
Emotionele ondersteuning
Informatie over begeleiding
Patiënt kennen als persoon

Er zijn voor de naasten

verpleegkundige Arts

76%
48%
40%
40%
29%
19%

59%
64%
23%
28%
32%
14%

•  66% van de mensen zonder vast 
aanspreekpunt geeft aan hier wel            
behoefte aan te hebben.

Zij hebben vooral behoefte aan:
•  76% bereikbaarheid voor alle vragen 
•  62% informatie over de gevolgen
•  50% gekend worden als persoon 

‘Doorverwijzing of hulp voor het 
emotionele aspect. Dit heb ik allemaal 
zelf geregeld!’

30%63%

8,9
Patiënten hechten veel 
belang aan het hebben 
van een vast aanspreek-
punt in het ziekenhuis.
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Gebitsproblemen 
door behandeling 
van kanker

‘Jammer dat patiënten nog 
niet genoeg informatie krijgen. 
Je moet achter heel veel 
dingen zelf aan terwijl je daar 
geen energie voor hebt.’

Bron landelijk onderzoek NFK en haar lidorganisaties.
Lees de volledige resultaten op: Doneerjeervaring.nl,  
augustus 2018.

Onderzoek onder 1.394 
(ex-)kankerpatiënten

Vooraf ontvangen informatie
•  56% is er niet door een zorgverlener op 
gewezen dat je door kankerbehandeling 
problemen kunt krijgen met je gebit.

•  30% is hier wel voorafgaand aan de 
  behandeling op gewezen.
•  4% is er op gewezen, maar pas na afloop 
van de behandeling.

•  10% weet het niet/is niet van toepassing.

Vergoeding bijzondere tandheelkunde
• 85% is er niet door een zorgverlener op
  gewezen dat je een beroep kunt doen op   
  de vergoeding bijzondere tandheelkunde 
  bij gebitsproblemen.
•  5% is hier wel op gewezen.
•  10% weet het niet/is niet van toepassing.

56%

‘De aanvragen die mijn tandarts deed bij 
mijn zorgverzekeraar voor een vergoeding 
met het oog op bijzondere tandheelkunde 

werden afgewezen.’

1394

Ervaren gebitsproblemen
• 69% heeft mond- en of gebitsproblemen     
  ervaren, met het vermoeden dat dit komt   
  door de behandeling(en) van kanker.
•  25% heeft deze problemen niet ervaren.
•  6% weet het niet/is niet van toepassing.

79% van de mensen die gebitsproblemen   
hebben ervaren, hebben hiervoor een   
tandheelkundige behandeling van een 
tandarts en/of kaakspecialist gehad.

Mensen die geen behandeling hebben  
gehad gaven o.a. als reden dat:

•  Klachten gingen vanzelf over.
•  Behandeling was niet nodig.
•  De kosten.
•  De problemen met medicatie/reiniging 
zijn opgelost.

69%25%

Kosten en vergoeding
27% van de mensen geeft aan problemen 
te hebben ervaren bij het verkrijgen van 
vergoeding door de zorgverzekeraar door:
• De aanvraag is afgewezen door de zorg-
  verzekering.
•  Deel werd niet vergoed.
•  Ik heb geen tandartsverzekering.
•  De relatie tussen klachten en behandeling 
van kanker was niet aangetoond.

• 24% van de mensen die gebitsproblemen   
  hebben ervaren, heeft geen vergoeding   
  ontvangen en heeft alle kosten zelf betaald.
• 38% kreeg de kosten deels vergoed.
• 38% kreeg alle kosten vergoed.

6% van de mensen waarvan alle kosten 
vergoed zijn, geeft aan dat hierbij van de 
vergoeding op bijzondere tandheelkunde 
gebruik is gemaakt.

24% 38% 38%



Onderzoek onder 654 kankerpatiënten 
die niet meer beter worden

Ervaren (emotionele) steun tijdens het 
gesprek met de zorgverlener

Patiënten hechten veel 
belang aan (emotionele)
steun van de zorgverlener 
tijdens het gesprek 
waarin zij horen niet 
meer beter te worden.

Als je niet meer 
beter wordt, wat 
heb je dan nodig?

‘Ik heb alles zelf uitgezocht 
en naar een psycholoog 
gevraagd. Het voelt alsof je 
niet meer belangrijk bent 
omdat je palliatief bent.’

Bron: landelijk onderzoek NFK i.s.m. haar lidorganisaties.
Lees de volledige resultaten op: Doneerjeervaring.nl,  
september 2018.

654

8,3

6,4
Patiënten beoordelen de 
(emotionele) steun die zorg-
verleners bieden tijdens dit 
gesprek met een 6,4.

28%

Hulp van het ziekenhuis

•  63% is door het ziekenhuis verder 
  geholpen, nadat zij hoorden niet meer  
  beter te worden.
•  28% is hierna niet verder geholpen.
•  9% weet het niet/niet van toepassing.

9%

•  57% hiervan zegt dat ze wel behoefte 
hadden om verder geholpen te worden 
door het ziekenhuis.

Patiënten hechten veel 
belang aan verdere hulp 
van het ziekenhuis, 
nadat zij te horen hebben 
gekregen niet meer beter 
te worden.

8,7

Er blijkt vooral behoefte aan:

•  55% contact met vast aanspreekpunt in 
het ziekenhuis.

•  43% aandacht/steun voor naasten.
• 43% informatie/advies over psychische    
  klachten.

62% 21%

Praten over het levenseinde

•  62% heeft (op enig moment) behoefte om 
te praten over zijn of haar levenseinde.

•  21% heeft hier geen behoefte aan.
•  17% weet het niet/niet van toepassing.

Het gesprek over het levenseinde willen 
patiënten vooral voeren met:
•  80% de partner
•  76% de huisarts
• 65%  de kinderen
• 63% de behandelend arts in ziekenhuis

Patiënten die willen praten over het 
levenseinde, kunnen hier op verschillende 
momenten behoefte aan hebben.

Patiënten vinden het 
redelijk belangrijk dat een 
zorgverlener het initiatief 
neemt tot dit gesprek. Bij 
22% is dit ook daad- 
werkelijk gebeurd.

7,1‘De arts nam uitgebreid de tijd, was 
duidelijk en begripvol. Deed geen 
aannames over mijn gevoelens.’

Hoe tevredener mensen zijn met 
de tijd die de zorgverlener neemt 
voor dit gesprek, hoe tevredener 
zij zijn met de ontvangen 
(emotionele) steun.
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