
Hoe is de ondersteuning bij kanker 
geregeld in uw ziekenhuis?

Hoe ervaren patiënten ondersteuning bij kanker?
Resultaten QuickScans van 14 ziekenhuizen

63% geeft aan (redelijk) veel last te 
hebben van deze gevolgen. 
(score 5 of hoger op de Lastmeter)

Je stapt op de trein, 
maar pas later 

(na de operatie) 
gaat het kwartje vallen. 

Dan wil je horen hoe het 
gaat worden op de lange 

termijn.

Stichting OOK werkt aan verbeteringen 
voor alle mensen met kanker.

De juiste ondersteuning op het 
juiste moment. 

Samen met ziekenhuizen zijn we goed 
op weg !

Wilt u ook een QuickScan in uw 
ziekenhuis? Neem contact met ons op!
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hoe de ondersteunende zorg wordt 
aangeboden aan patiënten,

hoe patiënten en zorgprofessionals 
deze zorg ervaren en

hoe de aansluiting verloopt naar de 
eerste lijn en de oncologische 
revalidatie.

Een QuickScan geeft inzicht in

Heeft u nu of in het verleden klachten of 
problemen (gehad) als gevolg van de ziekte?

Heeft u informatie ontvangen over de 
volgende onderwerpen?

Op alle thema’s ervaren de patiënten 
met kanker klachten en problemen als 
gevolg van de ziekte.

Als je iets vraagt dan krijg je goed 
antwoord, maar als je niet vraagt dan 
krijg je die informatie niet.

010 292 36 10
info@stichting-ook.nl
www.stichting-ook.nl

Klachten en problemen
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Maatschappelijk
 werker

13% 31% 11% 23% 46%

Veel patiënten geven aan graag beter 
begeleid te worden bij het vinden van de 
juiste ondersteuning.

Doorverwijzing is vooral
naar fysiotherapeut en diëtist. 

Doorverwijzen

Informatie

Screenen

De patiënten ontvangen informatie, maar niet 
op het juiste moment en niet over de thema’s 
waar zij klachten ervaren. De informatie over 
ondersteuning wordt niet op maat aangeboden.

Patiënten worden niet structureel en 
op meerdere momenten gescreend op 
niet-medische ondersteuningsbehoefte. 

Patiënten worden nauwelijks verwezen 
naar ondersteunende zorg buiten het 
ziekenhuis

Heeft de arts of verpleegkundige 
u gevraagd om een vragenlijst in te 

vullen over uw klachten of 
problemen?

Vragenlijst 
ingevuld? 41%

Ja

15%
weet ik niet

44%
Nee


