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Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat mensen die kanker hebben (gehad)
passende (na)zorg ontvangen? Dat is een vraag waar we binnen het netwerk
GezondVeluwe aan werken. De krachten van partnerorganisaties zoals FleGel,
Icare, Medicamus, Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe en ziekenhuis St
Jansdal zijn gebundeld in een projectgroep.

Waarom werken we hieraan?
Het aantal mensen dat kanker overleeft stijgt. Mensen die de ziekte overleven ondervinden
lichamelijke, psychische en sociale gevolgen hiervan. Het traject rondom oncologische
(na)zorg is complex, zowel voor patiënt als voor de professional. Op het gebied van
oncologische (na)zorg gebeurt bovendien ook veel in de regio. Patiënten ervaren de vele
hulp en informatie als prettig maar ook als ingewikkeld. Om de toegankelijkheid,
beschikbaarheid en betaalbaarheid van (na)zorg te waarborgen is het nodig deze zorg en
begeleiding goed te organiseren.

Doel
Mensen die kanker hebben (gehad) ontvangen passende na(zorg) zuinige zinnige zorg op de
juiste plek


Systematische aandacht voor klachten en zorgbehoeften op fysiek, psychisch, sociaal en
levensbeschouwelijk vlak



Tijdig en op maat gebruik van optimale psychosociale, paramedische en revalidatiezorg
door de patiënt; tijdens diagnose en behandeling, in de nazorg én in de langdurig
palliatieve fase



Optimale afstemming over (verwijzing naar) psychosociale, paramedische en
revalidatiezorg tussen de verschillende betrokken disciplines

Hoe pakken we dat aan?
Uit gesprekken met patiënten en professionals komt naar voren dat we op een viertal
punten winst te behalen is. Professionals zijn ontzettend gemotiveerd om de juiste zorg en
ondersteuning te bieden aan de patiënt. In een projectgroep werken wij er daarom aan om
deze punten te verbeteren.
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Dat gebeurt via de volgende deelprojecten/activiteiten:
 GRIP-project; bij nieuw gediagnosticeerde patiënten aanbod time-out gesprek huisarts
 Verbetering informatievoorziening patiënt
 Regionaal oncologienetwerk opzetten en vormgeven
 Preoperatieve screening fitheid patiënten met darmkanker in ziekenhuis implementeren
 Verbeteren van (na)zorgbegeleiding en screening van patiënten binnen zorgpad
hematologie
 Actualiseren werkafspraken: routekaart en rollen
 Implementatie oncologische (na)zorg binnen TCC App
 Verkennen gezamenlijke communicatiesystemen en dossiervoering
 Verkenning versterking formele en informele psychosociale (na)zorg
 Deskundigheidsbevordering eerstelijns psychologen m.b.t. psychosociale (na)zorg

Samenstelling projectgroep


Henriëtte van Waaij (Medicamus, huisarts)



Wouter Hoelen (FleGel, fysiotherapeut)



Debby van Dijk (St Jansdal, screeningsconsulent)



Pauline Groeneveld (St Jansdal, verpleegkundig specialist mammacare en palliatieve
zorg)



Els Schimmel (Icare, specialistisch verpleegkundige)



Roel Timmerman (St Jansdal, klinisch psycholoog)



Marloes Boontje (ZNWV/St Jansdal, oncologiefysiotherapeut/screeningsconsulent)



Procesbegeleiding: Linda van de Poll en Edith de la Fuente (Raedelijn)
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