Stichting OOK - De juiste ondersteuning op het juiste moment

PILOTS

DE ONDERSTEUNINGSCONSULENT

“Er is meer tijd voor de
begeleiding van patiënten.”
De missie van Stichting OOK is “de juiste ondersteuning op het juiste moment voor
mensen met kanker en hun naasten.”
Om die missie te realiseren richten wij ons onder andere op de implementa3e van
‘ondersteuningsconsulenten’, een vast aanspreekpunt voor de pa3ënt over ondersteunende zorg.
Een oncologieverpleegkundige wordt ingezet in de rol van ondersteuningsconsulent. Hij/zij kan de
pa3ënt vroeg3jdig informa3e en zelfmanagemenBools aanreiken en indien nodig de pa3ënt wijzen
op (regionale) nazorg.

ONDERSTEUNING IN HEEL NEDERLAND
Momenteel hebben wij contact met 19 ziekenhuizen (inclusief
de pilots), waar een QuickScan wordt uitgevoerd of in de
planning staat. Een QuickScan is een inventariserend
onderzoek naar de huidige stand van zaken binnen een
ziekenhuis op het gebied van ondersteunende zorg. We streven
ernaar om het concept van ‘ondersteuningsconsulent’ aan te
bieden en uit te rollen in elk ziekenhuis in Nederland.
Neem voor meer informa,e contact op met S,ch,ng OOK via T: 010 292 36 10 of E: info@s,ch,ng-ook.nl

Samen met het Antoni
van Leeuwenhoek
Ziekenhuis en het
Erasmus MC Kankerins3tuut zijn wij
innova3eve pilots
gestart waar gewerkt
wordt met ondersteuningsconsulenten.
Deze pilots worden
begeleid door
wetenschappelijk
onderzoek. De uitkomsten van dit
onderzoek worden eind
2017 verwacht. De
gesprekken van de
ondersteuningsconsulenten worden tot nu
toe posi3ef gewaardeerd
door pa3ënten en
verpleegkundigen.
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10 vragen over de
ondersteuningsconsulent
1. Wat is een ondersteuningsconsulent?
Een ondersteuningsconsulent is één vast aanspreekpunt voor de
pa3ënt met kanker en/of naaste voor begeleiding en ondersteuning
3jdens zijn/haar ziekte. Hij/zij kan de pa3ënt vroeg3jdig informa3e en
zelfmanagemenBools aanreiken en indien nodig de pa3ënt
doorverwijzen naar (regionale) nazorg.

2. Wat doet een ondersteuningsconsulent?
Een ondersteuningsconsulent bespreekt met de pa3ënt en zijn
naaste(n) wat het betekent om te leven met kanker. In het gesprek
gaat het over alle niet-medische zaken: de gevolgen van de ziekte en
de behandeling daarvan voor het dagelijks leven en het func3oneren
van de pa3ënt en zijn naaste(n).

3. Wat heeft een patiënt aan een ondersteuningsconsulent?
In het gesprek komen allerlei onderwerpen aan de orde zoals
emo3es, vermoeidheid, rela3es, werk, gezin, dagelijkse bezigheden,
de gevolgen/bijwerkingen van de ziekte op het uiterlijk of seksualiteit.
De ondersteuningsconsulent kijkt samen met de pa3ënt en/of de
naaste naar eventuele knelpunten, bespreekt mogelijkheden om hier
informa3e en ondersteuning bij te vinden en wijst op een geschikte
aanbieder voor ondersteunende zorg zoals een oncologisch
fysiotherapeut, psycholoog, huid- en/of haarspecialisten etc. Door
kort na het stellen van de diagnose kanker met pa3ënten in gesprek
te gaan over leven met kanker, is het voor pa3ënten en hun naasten
makkelijker om vragen te stellen en eventuele oplossingen te zoeken.
Daarbij bepaalt de pa3ënt zelf welke ondersteuning het beste bij hem
of haar past.

4. Is een ondersteuningsconsulent weer een nieuw
gezicht?
Dat hangt af van het ziekenhuis waar de behandeling plaatsvindt.
Soms is de ondersteuningsconsulent een nieuw gezicht naast de
oncologieverpleegkundigen van het ziekenhuis. Maar het kan ook de
oncologieverpleegkundige van de dagbehandeling of verpleegafdeling
zijn die deze rol vervult. De oncologieverpleegkundige in de rol van
ondersteuningsconsulent gaat uitgebreid in op de niet-medische
onderwerpen en de ondersteuning die nodig is voor de pa3ënt en/of
naaste.

5. Hoe komt de patiënt in contact met een
ondersteuningsconsulent?
Als in het ziekenhuis een ondersteuningsconsulent werkzaam is,
wordt de pa3ënt hier door het ziekenhuis op gewezen.

6. In welke ziekenhuizen bevindt zich een
ondersteuningsconsulent?
Het is onze ambi3e om de ondersteuningsconsulent in elk ziekenhuis
in Nederland aan te bieden. Momenteel hebben wij contact met 19
ziekenhuizen (inclusief de pilots), waar een QuickScan loopt of in de
planning staat. In het Erasmus MC Kanker Ins3tuut op de afdeling
Hematologie en in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis voor
pa3ënten met borstkanker en melanoom zijn de
ondersteuningsconsulenten reeds werkzaam.

7. Zijn er kosten verbonden aan de
ondersteuningsconsulent?
Nee, de inzet van de ondersteuningsconsulent wordt vergoed vanuit
de basisverzekering.

8. Hoe gaat het verder met de ondersteuningsconsulent als een patiënt geen behandeling meer
heeft?
Aan het einde van de behandeling, vindt in principe nog één gesprek
plaats. Er wordt gezorgd voor een goede overdracht naar bijvoorbeeld
huisarts, Care for cancer, thuiszorg etc. in aanslui3ng op wat de
pa3ënt nodig hee[.

9. Wat zijn de ervaringen tot nu toe met de
ondersteuningsconsulent?
In het Erasmus MC Kanker Ins3tuut en in het Antoni van
Leeuwenhoek Ziekenhuis wordt een wetenschappelijk onderzoek
gedaan naar de eﬀecten van de ondersteuningsconsulent. In het
Erasmus maakt het deel uit van een breder onderzoek naar de
eﬀecten van nazorg. De eerste reac3es van zowel pa3ënten als
ondersteuningsconsulent zijn tot nu toe posi3ef. Beiden ervaren het
als zeer pre^g dat er nu meer 3jd is om met elkaar in gesprek te
gaan. Er is aandacht voor: ‘Hoe gaat het nou met jou?’ en ‘Wat heb je
nodig?’.

10. Waarom wil Stichting OOK het werken met
ondersteuningsconsulenten in ziekenhuizen
bevorderen?
S3ch3ng OOK wil dat alle pa3ënten met kanker en hun naasten de
juiste ondersteuning op het juiste moment ontvangen. Voor
ondersteuning bij niet-medische aspecten van de ziekte is het voor
pa3ënten vaak las3g om een weg te vinden in het aanbod van zorg.
Pa3ënten geven vaak aan dat zij een lange zoektocht hebben gehad
naar een vorm van ondersteuning die hen helpt bij het leven met de
ziekte.

Hoe meer ziekenhuizen werken met de
ondersteuningsconsulent, hoe meer patiënten de
juiste ondersteuning op het juiste moment
ontvangen!

