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Monique Becker, IKNL

Overleven met en na kanker

Rapport ‘Kankerzorg in beeld: ‘Over leven met en na 

kanker’ in april 2019 gepresenteerd.

Bijna 800.000 mensen leven met of 

na kanker en een aanzienlijk deel 

van hen ervaart klachten door 

de kanker en behandelingen.

Voor deze klachten worden zij 

vaak niet verwezen naar 

passende zorg.
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Ervaren klachten

• 25% van de patiënten heeft last van ernstige 

vermoeidheid (ook lang na behandeling).

• Groter risico op angst, depressie en pijnklachten.

• Tintelende handen of voeten door zenuwschade 

(neuropathie). 

• Patiënten < 35 jaar: helft problemen bij afsluiten 

hypotheek. 

• 15% van de patiënten die kanker hebben (gehad) 

ervaart financiële problemen.

• Patiënten hebben bijna twee keer zo vaak cognitieve 

problemen.
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Doelgroep en doelstelling Verwijsgids Kanker

Doelgroep:

Patiënten met kanker, hun naasten én verwijzers 

Doelstelling: 

• Digitale wegwijzer naar deskundige en betrouwbare 

optimale ondersteunende behandelings- en 

begeleidingsmogelijkheden

• Op enig moment na de diagnose 

• Landelijk én regionaal

Samenwerking met beroepsorganisaties

Beroepsorganisaties:

• stellen criteria op voor hun leden voor opname in 

verwijsgids en zorgen voor de kwaliteitsbewaking 

• leveren basisgegevens aan van individuele 

zorgverleners

• zorgen voor actualisering

Losse organisaties:

• worden getoetst op criteria door werkgroep 

Betrouwbare Verwijzingen
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Cijfers

Verwijzers/zorgverleners: www.verwijsgidskanker.nl

én

Patiënten: www.kanker.nl/verwijsgids

- Samen gemiddeld 5000 bezoekers per maand

Bevat:

- 3600 individuele zorgverleners

- 4600 organisaties

- 200 zelfhulp tools (boeken, eHealth of online 

programma’s, apps)

Bladeren door de website

Testomgeving (met mogelijkheid zoeken op kaart)

https://verwijsgidskanker-acc.azurewebsites.net

• Zoeken op klacht

• Zoeken op type hulpverlener/organisatie

• Zoeken op kaart (nieuw!)

www.verwijsgidskanker.nl
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Pilot ziekenhuizen 

• Wens: 1 landelijk betrouwbaar bestand met filtering op 

postcode.

• Beheer zoveel mogelijk bij IKNL via beroepsorganisaties; 

zo weinig mogelijk regionaal beheer door ziekenhuizen.

• Ziekenhuizen willen niet ‘garant staan’ voor eigen 

zorgverleners i.v.m. ‘te softe’ kwaliteitscriteria.

• IKNL heeft de taak om dekking landelijke database te  

vergroten.

4. Vervolgstappen 

• Dekking verwijsgids vergroten:

- aanmeldknop voor zorgverleners op website

- pilot regionale oncologische netwerken (Proscoop)

• Doorontwikkeling

- kaart met totale zorgaanbod in straal rondom  

postcode/plaats

- uitbreiding aanbod
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Pilot samenwerking Proscoop

• Aanleiding

- Huidige dekking Verwijsgids in bepaalde regio’s nog 

onvoldoende.

- Al het aanbod ondersteunende zorg op 1 plek 

beschikbaar maken.

- Websites oncologienetwerken beter vindbaar maken.

Afronding pilot

• Netwerken Arnhem en Apeldoorn zijn opgenomen in 

de Verwijsgids. 

• Leden uit de Verwijsgids hieraan gekoppeld.

• Leden nog niet in de Verwijsgids zijn aangeschreven 

door Proscoop.

• Nieuw zorgaanbod voor de Verwijsgids is beoordeeld 

en opgenomen.
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Landelijke uitrol

• Succesvolle afronding pilot: besluit tot landelijke uitrol

• Vervolgstappen:

- Voorwaarden/criteria netwerken

- Blauwdruk werk- en actualisatieproces

- Tweede pilot met ca 5 oncologienetwerken (sept-dec)

- Landelijke uitrol (januari 2020)

- Communicatie & publiciteit
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Animatie met ondertiteling voor afspelen in de 
wachtkamer:  https://youtu.be/ODS_owIc040

Dank voor uw aandacht!

Vragen ?

m.becker@iknl.nl 
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