Verwijsgids Kanker

!

Digitale wegwijzer voor ondersteuning en begeleiding bij kanker

Voor patiënten, naasten en verwijzers is het
van groot belang om te weten waar
deskundige en betrouwbare ondersteunende
behandelings- en begeleidingsmogelijkheden
bij kanker te vinden zijn. De Verwijsgids
Kanker biedt een overzicht van zorgverleners,
organisaties en (online)zelfhulpprogramma’s.
De gids is vanaf najaar 2016 toegankelijk via
www.verwijsgidskanker.nl. Op termijn is de
Verwijsgids Kanker ook toegankelijk via
Kanker.nl.

Samenwerkingsverband
De Verwijsgids Kanker is een website van
Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) in
samenwerking met Kanker.nl, Nederlandse
Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties
(NFK), KWF Kankerbestrijding, VU/VUmc
(onderzoeksgroep Samen leven met kanker,
OncoKompas), Stichting OOK en de Nederlandse
Vereniging voor Psychosociale Oncologie
(NVPO).

In de database van de Verwijsgids Kanker zijn
gegevens opgenomen van individuele
zorgverleners, waaronder fysiotherapeuten,
psychologen, geestelijk verzorgers,
maatschappelijk werkers, diëtisten,
ergotherapeuten, seksuologen, vaktherapeuten,
massagetherapeuten, huidtherapeuten,
voetzorgverleners, haarwerkers en
borstprotheseleveranciers. Daarnaast staan in de
gids gegevens van psycho-oncologische centra,
revalidatie-instellingen, re-integratiebureaus,
inloophuizen en patiëntenorganisaties. Ook
(online) zelfhulpprogramma’s en groepscursussen
zijn opgenomen in de gids.

Verschillende zoekstrategieën
•

•

•
•
•

In de Verwijsgids Kanker kan op verschillende
manieren worden gezocht:
Vanuit klachten of probleemgebieden,
bijvoorbeeld: vermoeidheid, angst, stress,
veranderend uiterlijk, werk, voeding etc.
Op basis van type zorg of hulp, bijvoorbeeld
fysiotherapie, maatschappelijk werk,
psychosociale hulp, ondersteuning van een diëtist
en hulp bij re-integratie
Op trefwoord
Op naam van zorgverlener of organisatie
Op de eigen omgeving door te filteren op
postcode

Kwaliteitscriteria opname gids
Beroeps- en koepelorganisaties bepalen de
kwaliteitscriteria waar zorgverleners aan moeten
voldoen voor opname in de Verwijsgids Kanker.
Zij zorgen voor het aanleveren en actualiseren
van de gegevens. Hiervoor zijn afspraken
gemaakt met verschillende (beroeps)organisaties,
waaronder de Nederlandse Vereniging
Psychosociale Oncologie (NVPO), Koninklijk
Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
(KNGF), Ergotherapie Nederland, Nederlandse
vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en de,
Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB).
Bij het ontbreken van een koepelorganisatie toetst
de redactie de opname van een organisatie op
basis van criteria die zijn opgesteld door een

© Integraal Kankercentrum Nederland | juni 2016

werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de
redactie van Kanker.nl, de Verwijsgids Kanker en
Nederlandse Federatie van
Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).

Aanvulling op de Lastmeter
Patiënten kunnen als gevolg van de ziekte kanker
en de behandeling daarvan last ervaren op
lichamelijk, emotioneel, sociaal, praktisch en
levensbeschouwelijk gebied. De richtlijn
‘Detecteren behoefte psychosociale zorg’ biedt
handvatten en structuur om de problemen en
eventuele verwijzing op het gebied van
psychosociale zorg met de patiënt te bespreken.
De richtlijn beveelt aan om bij het signaleren
gebruik te maken van de Lastmeter
(www.lastmeter.nl). Op basis van de ingevulde
Lastmeter kan verwijzing naar aanvullende of
gespecialiseerde hulp plaatsvinden. De
Verwijsgids Kanker kan daarbij een bruikbaar
instrument zijn.

Pilot bij ziekenhuizen
In het najaar van 2016 start IKNL met een aantal
ziekenhuizen een pilot om te onderzoeken hoe de
Verwijsgids Kanker ontsloten kan worden via
websites van ziekenhuizen. Ook de behoefte van
ziekenhuizen om de Verwijsgids Kanker aan te
vullen met gegevens van andere zorgaanbieders
en/of eigen medewerkers wordt in kaart gebracht.
Tot slot zoekt IKNL samen met de ziekenhuizen
uit of en hoe oncologische regionale netwerken
onderdeel kunnen zijn van de Verwijsgids Kanker.

Lancering Verwijsgids Kanker
In juli 2016 is de Verwijsgids Kanker toegankelijk.
De website is dan nog steeds in ontwikkeling. Dit
betekent continue uitbreiding van informatie over
het zorgaanbod. In het najaar van 2016 vindt de
officiële lancering plaats.

Meer informatie
Voor meer informatie over de Verwijsgids Kanker
en de stand van zaken kunt u contact opnemen

met Trudy Kolman, adviseur oncologische zorg,
t.kolman@iknl.nl.
Voor vragen over de pilot bij de ziekenhuizen,
kunt u contact opnemen met Monique Becker,
adviseur oncologische zorg, m.becker@iknl.nl.

