Scholingsaanbod patiëntbelangenbehartigers
Je hebt kanker gehad of je wordt ervoor behandeld. Of je bent naaste van iemand die kanker
heeft (gehad). Je wilt deze ervaring graag gebruiken om andere mensen met kanker te helpen
door hun belangen te behartigen. Maar hoe doe je dat? De belangenbehartigers van NFK
geven hier vier workshops over. Je kunt de workshops volgen nadat je het boekje ‘introductie
vrijwilligerswerk’ en de bijbehorende e-learning hebt doorgenomen.
Workshop 1:
Leven met en na kanker

Workshop 3:
Organisatie van oncologische zorg

De gevolgen van kanker op het dagelijks leven van
patiënten zijn vaak onderbelicht. Deze gevolgen kunnen van
lichamelijke, psychische en maatschappelijke aard zijn. Meer
aandacht hiervoor is van groot belang. Ook in de zorg voor
patiënten in de laatste levensfase kan nog veel verbeteren.
Hiervoor is inzicht in de organisatie van palliatieve zorg en
de wens van patiënten nodig. Deze workshop geeft je inzicht
in de belangenbehartiging op het gebied van kwaliteit van
leven en sterven.

De oncologische zorg moet anders georganiseerd worden.
Het is hierbij belangrijk dat we ervaringen van patiënten
combineren met kennis van het veld en de mogelijkheden in
de zorg. Als belangenbehartiger verdiep jij je in de ervaringen
van patiënten, in de organisatie van de zorg, maar ook
in de politieke en maatschappelijke complexiteit van de
ziekenhuiszorg in Nederland.

Datum:
Door:

vrijdag 20 september | 10.00 tot 14.00 uur
Mirjam van Belzen & Dorien Tange

Datum:
Door:

vrijdag 27 september | 11.00 tot 15.00 uur
Irene Dingemans

Workshop 2:
Reis van het medicijn

Workshop 4:
Samen Beslissen

De beleidsbeïnvloeding en lobby in het kader van kostbare
geneesmiddelen gebeurt via verschillende organen.
Als patiëntbelangenbehartiger doe je actief mee aan
beleidsbeïnvloeding en richt je je op lobby en reageer je op
voorgenomen pakketbeslissingen voor nieuwe middelen en
herbeoordeling van middelen.

Kankerpatiënten moeten vaak in korte tijd moeilijke
beslissingen nemen die directe gevolgen hebben voor hun
leven. Daarom is het van belang dat patiënten weten welke
keuzes er zijn, en dat zorgverleners de patiënt ondersteunen
bij het maken van die keuzes. Als patiëntbelangenbehartiger
ben je betrokken bij de implementatie van ‘Samen Beslissen’
in zorgprocessen.

Datum:
Door:

woensdag 25 september | 10.00 tot 12.30 uur
Pauline Evers

Datum:
Door:

vrijdag 4 oktober | 10.00 tot 12.30 uur
Ella Visserman

Aanmelden?
Mail jouw naam, de kpo waar je lid van bent en de workshop(s) die je wilt volgen naar vrijwilligerscoordinator@nfk.nl.

