4e Nationale
Kankeroverleverschap Symposium
Beschrijving werksessies middag
14:30 - 15:30 uur
LATE EFFECTEN - HOE GEEF JE DE REGIE ALS PROFESSIONAL
EN HOE NEEM JE DE REGIE ALS PATIËNT OVER DE ZORG ROND
LATE EFFECTEN?
SPREKERS

Jaap den Hartogh
Beleidsmedewerker LATER, Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK),
Nieuwegein
Marian Potters
Beleidsmedewerker, Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK), Nieuwegein
Frederieke Cornelis
Kankeroverlever
Jaap Westerlaken
Kankeroverlever
INHOUD

Als kankeroverlever kan je te maken krijgen met allerlei late effecten. Bij wie
kan je dan terecht? Hoe houd je als (ex)kankerpatiënt de regie over jouw zorg?
En hoe kun je als professional bevorderen dat jouw patiënt zoveel mogelijk zelf
de regie over zijn of haar leven voert? Frederieke Cornelis, kankeroverlever, zal
vertellen wat zij hierbij belangrijk vindt. Daarna zal er aan de hand van een
discussie worden bekeken hoe je als professional de regie aan de patiënt kan
geven en als patiënt de regie over de zorg rond late effecten kan nemen.

ORGANISATIE VAN ZORG - MONITOREN EN BEGELEIDEN OP EEN
PATIËNTVRIENDELIJKE MANIER
SPREKERS

Irene Dingemans - belangenbehartiger Expertzorg & Transparantie, NFK, Utrecht
Aukje Bakker - ervaringsdeskundige
INHOUD

Steeds meer mensen overleven kanker dankzij verbeteringen in de oncologische
zorg. Dit succes plaatst ons voor nieuwe uitdagingen, want hoe kunnen patiënten
het beste gemonitord worden op mogelijke terugkeer van de ziekte en hoe
kunnen overlevers het beste begeleid worden in het omgaan met lange termijn
gevolgen door behandeling en/of ziekte? Aan de hand van prikkelende stellingen
wordt u gevraagd uw mening te geven over hoe de zorg zo georganiseerd kan
worden dat het voor de patiënt duidelijk en effectief is. Uw inbreng wordt meegenomen in het visiedocument over de organisatie van zorg.

PSYCHOSOCIALE EN FYSIEKE EFFECTEN - SAMEN MET DE
PATIËNT OP ZOEK NAAR MOGELIJKHEDEN VOOR
PSYCHOSOCIALE ONDERSTEUNING
SPREKERS

Eline Aukema - GZ psycholoog en hoofd Ingeborg Douwes Centrum, Amsterdam
Christina Tuinstra - ervaringsdeskundige
Anjo Bloemen - ervaringsdeskundige
INHOUD

Sommige patiënten hebben psychosociale hulp nodig, anderen zijn gebaat bij
enkel steun van familie en vrienden. Voor het detecteren van psychosociale
effecten kan bijvoorbeeld een lastmeter worden gebruikt, maar kan je daar
wel volledig op afgaan? Wat gebeurt er met de resultaten en hoe koppel je de
resultaten terug aan de patiënt om samen te kijken wat de mogelijkheden zijn?
In deze werksessie wordt u uitgedaagd om bij concrete situaties mee te denken
en zorgadviezen te geven en zo handvatten aangereikt te krijgen voor in uw
praktijk.

WERK EN WERKHERVATTING - KANKER EN WERK
SPREKERS

Mirjam van Belzen - belangenbehartiger Kwaliteit van Leven, NFK, Utrecht
Jan Roelevink - ervaringsdeskundige en coach Kanker en Werk, Hematon,
Utrecht
INHOUD

Wanneer je de diagnose kanker krijgt en wilt blijven werken, loop je als
patiënt tegen allerlei problemen aan. Om aan het werk te blijven, of na de
behandeling het werk weer te hervatten vraagt om samenwerking tussen de
werkgever en werknemer, maar ook de oncoloog, huisarts en psycholoog spelen
hierbij een belangrijke rol. In hoeverre wordt werk bijvoorbeeld meegenomen
in de keuze van de behandeling? In deze workshop krijgt u aan de hand van
patiëntencasuïstiek handvatten aangereikt om werk bespreekbaar te maken voor
zorgprofessional en patiënt.
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