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Notitie deelsessie Onderzoeksagenda; Jij bepaalt mee! 
Datum: 6-2-19 
 
Inleiding 
Stichting OOK heeft als missie “mensen met kanker en hun naasten op het juiste 
moment de juiste ondersteuning te bieden op het niet-medische vlak”. Om ervoor 
te zorgen dat mensen met kanker en hun naasten ook daadwerkelijk de juiste 
ondersteuning krijgen en om daartoe de goede initiatieven te nemen, is het van 
belang goed aan te sluiten op relevante ontwikkelingen en onderzoeken die al 
worden verricht, dan wel nieuw onderzoek te bevorderen.  
 
Stichting OOK heeft een onderzoeksthema opgesteld. Om samen met partners 
uit het veld het onderzoeksdomein verder in te kaderen en relevante 
onderzoeksvragen uit te werken is een deelsessie georganiseerd. De deelsessie 
is gehouden tijdens het symposium Ondersteuning bij kanker 'Samen naar beter!’ 
op 6 februari 2019.  
 
Bijeenkomst 
Veertien deelnemers vanuit verschillende disciplines (onderzoekers, adviseurs, 
verpleegkundigen, ICT, etc.) en organisaties (o.a. Karify, Adamas Inloophuis, 
UMCG, VUmc, Ny Smellinghe, GGZ Centraal, Erasmus MC Kankerinstituut, AVL, 
KWF Kankerbestrijding) namen deel aan de sessie.  
 
In 1 uur en een kwartier zijn door de aanwezigen aanvullingen gedaan voor 
relevante onderzoeksvragen. Ook is er een prioritering gemaakt in de 
onderzoeksvragen en is er nagedacht over de aanpak van een aantal 
geprioriteerde onderzoeksvragen.   
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Focus onderzoek 

 
 
Eerst is een korte toelichting gegeven op de onderzoeksagenda. Om focus aan 
te brengen in de onderzoeksagenda maakt Stichting OOK gebruik van het 
sociaalecologisch model. Het functioneren van de ondersteunende zorg is, 
conform dit model, afhankelijk van meerdere factoren. Het sociaalecologisch 
model beschrijft ziekte en gezondheid als afhankelijk van niet alleen de patiënt 
zelf, maar ook als afhankelijk van naasten, de gemeenschap, ondersteunende 
diensten en de omgeving. Al deze verschillende schijven/lagen zijn van invloed 
op hoe de ondersteuning de patiënt bereikt. Het is met het uitvoeren van 
onderzoek dan ook altijd van belang om mee te nemen dat deze verschillende 
lagen er zijn. Stichting OOK heeft een aanzet gedaan voor een 
onderzoeksagenda en op basis van beschikbare literatuur en hun focus per laag 
een eerste aanzet gedaan voor onderzoeksvragen. 
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Aanvullende onderzoeksvragen 
Na een toelichting op de onderzoeksagenda zijn de deelnemers gevraagd voor 
de verschillende niveaus van het sociaalecologisch model (omgeving, 
ondersteuning, gemeenschap, naasten en patiënt) aanvullingen te doen. Er is 
daarbij een creatieve werkvorm ingezet om de informatie op te halen. Vanuit 
deze werkvorm zijn er meer dan 50 aanvullende onderzoeksvragen bedacht. De 
resultaten zijn in bijlage 1 weergegeven.  
 
Prioritering onderzoeksvragen 
Vervolgens is aan de deelnemers gevraagd om de onderzoeksvragen te 
prioriteren. Aan de hand van 5 dots is gevraagd de vragen te selecteren waar in 
de komende jaren extra aandacht aan besteed moet worden. De meest 
geprioriteerde onderzoeksvragen staan in onderstaande slide.  
 

 
 
Uitwerking onderzoeksvragen 
Naast de aanvulling op de onderzoeksvragen en de prioritering daarin is een 
aantal onderzoeksvragen verder uitgewerkt. De resultaten staan beschreven in 
bijlage 2.  
 
Conclusie 
Via de sessie zijn aanvullende onderzoeksvragen en witte vlekken opgehaald. 
Vervolgens zijn de onderzoeksthema’s geprioriteerd. We raden aan om dit nog 
breder te toetsen in het veld. De uitkomsten van deze sessie is een mooie 
opmaat om met partners in gesprek te gaan over de concrete bereidheid aan de 
slag te gaan met bepaalde onderzoeksthema’s. 
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Bijlage 1 
Aanvullende onderzoeksvragen per niveau inclusief prioritering 
 
Niveau: Omgeving 
Regels en financiering 
 
Wat weten we (niet) uit onderzoek 
- Er zal een deel van de zorg in de tweede lijn verschuiven naar de eerste lijn.  

 
Onderzoeksvragen 
1. Welke maatregelen kunnen genomen worden om oncologiezorg breed voor 

elke patiënt met kanker een goede begeleiding te realiseren? (samen met 
onderzoeksvraag 2 7x geprioriteerd) 

2. Hoe kan daarbij een goede en efficiënte invulling tot stand komen van zorg 
rondom de patiënt? 

3. Hoe wordt begeleiding en ondersteuning gefinancierd? 
4. Hoe verloopt de samenwerking tussen betrokken zorgverleners vanuit 3e, 2e 

en 1e en 0e lijn? (5x geprioriteerd) 
5. Zijn er mogelijk gaten in het aanbod van gespecialiseerde hulp en 

ondersteuning? 
 

In de sessie opgehaalde aanvullingen 
- Als je zorg over schotten collectief organiseert, is de business case voor de 

financierder dan niet per definitie positief? 0e, 1e & 2e/3e lijn. (1x 
geprioriteerd) 

- Psychosociale ondersteuning zorgt (kan ook zorgen) voor vermindering 
behoefte formele zorg. Belang psychosociale zorg. 

- Behoefte gerichte ondersteuning: sommige patiënten 10 gesprekken waarbij 
de andere na 1 gesprek al geholpen is. 

- Privacy & rechten, lust of last? 
- Hoe kunnen we de financiering voor onderzoek ontschotten? 
- Hoe zorgen we voor juiste zorg op de juiste plek? (over de muren van 2e / 1e 

lijn heen) 
- Bij ‘gebrek aan geld’ focus op innovatie slimmer, samen, creatiever, 

technologie. 
- Netwerk- en project financiering, met oog op impact of resultaat. 
- In hoeverre zijn patiënten bereid om zelf een financiële bijdrage te leveren. 
- Hoe verhoudt kwaliteit van leven zich in de kosten van de totale 

behandeling? 
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Niveau: Ondersteuning 
Toegang, kwaliteit en bekendheid 
 
Wat weten we (niet) uit onderzoek 
- Meer onderzoek is nodig naar de (kosten-)effectiviteit van gepersonaliseerde 

psychosociale zorg.  
- Er is implementatieonderzoek nodig zodat patiënten beter toegang kunnen 

krijgen tot optimale psychosociale zorg. 
 

Onderzoeksvragen 
1. Is afdoende aangetoond welke randvoorwaarden bepalend zijn voor goede 

ondersteuning en welke toegevoegde waarde ondersteunende zorg heeft?  
2. Welke zorgprofessional heeft welke rol op het vlak van niet-medische 

ondersteuning en zijn verbeteringen mogelijk? (2x geprioriteerd) 
3. Hoe kan ervoor worden gezorgd dat een methode van ondersteuning een 

structurele en herkenbare plaats krijgt in het handelen en het functioneren in 
de dagelijkse praktijk van relevante belanghebbenden? 

4. In hoeverre sluit OOK Contact aan op de behoefte van de patiënt en 
naasten? 

5. Welke afspraken zijn er nodig om de kwaliteit van ondersteunende zorg te 
kunnen waarborgen? 

 
In de sessie opgehaalde aanvullingen 
- Welke effecten zijn er in andere zorgdomeinen? Op gebied van duurzame 

gedragsverandering. (3x geprioriteerd) 
- Afspraken: in samenspraak met patiënten vervolggesprek regelen. 
- Wat kost het aan capaciteit (opleiding personeel) om aan de vraag te kunnen 

voldoen? Hoe dat te realiseren? (krapte in de zorg) 
- Wat is leidend, patiënt of hulpverlener? 
- Betere uitwisseling kennis tussen de diverse zorgverleners? 
- Wat is de verhouding tussen techniek en veranderde werkprocessen t.o.v. 

het resultaat? 
- Verhouding evidence based & practice bases. 
- Ontwikkelen en valideren van modules gericht op het hele domein van 

functioneren: werk, participatie, voeding, beweging of een combinatie 
hiervan. 
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Niveau: Gemeenschap 
Toegang tot informatie en collectief vermogen 
 
Wat weten we (niet) uit onderzoek 
- Mensen met kanker zijn vaak niet op de hoogte van de mogelijkheden voor 

ondersteunende zorg.  
- Zorgverleners in ziekenhuizen bespreken op onregelmatige wijze de 

ondersteuningsbehoeftes van hun patiënten.  
 

Onderzoeksvragen 
1. Hoe kunnen evidence based interventies/nieuwe methodes toegankelijk 

gemaakt worden voor mensen met kanker? (8 x geprioriteerd) 
2. Welke evidence based interventies zijn beschikbaar maar worden nog niet 

grootschalig toegepast? 
3. In welke mate zijn de zorgprofessionals en patiënten bekend met bestaande 

initiatieven/sociale kaart?  
4. Dragen de bestaande initiatieven voor patiënten bij aan een betere kwaliteit 

van leven? (Methoden dienen positief te zijn beoordeeld in wetenschappelijk 
onderzoek waarbij een toegevoegde waarde ten opzichte van de huidige 
praktijk is aangetoond in termen van kwaliteitsverbetering, effectiviteit, 
veiligheid, en idealiter ook in kosteneffectiviteit/efficiency). 

 
In de sessie opgehaalde aanvullingen 
- Hoe kunnen we interventies aantrekkelijker maken voor patiënten (1x 

geprioriteerd). 
- Verpleegkundig niveau 6 ook EBP gericht laten werken op werkplek, vraagt 

een omslag in denken (1 X geprioriteerd). 
- Welke rol speelt sociaal domein in deze vorm van ondersteuning? 
- Ontwikkeling van een app store, wat werkt goed? 
- In hoeverre is de informatie over onderzoek / over ziekte ook begrijpelijk en 

leesbaar voor patiënten? 
- Brug onderzoek – praktijk! (er zijn evidence bases interventies die de praktijk 

niet vinden) 
- Hoe maken we interventies / onderzoek toegankelijk voor mensen met lage 

gezondheidsvaardigheden? (5 X geprioriteerd) 
- Vergeet niet de digibeet of het belang van persoonlijk contact. 
- Hoe kan onderzoek meer praktisch gemaakt worden, zodat patiënten het 

begrijpen? 
- Wat is een sensitieve uitkomstmaat om het effect van ondersteunende zorg 

te meten? 
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Niveau: Naasten 
Lotgenoten invloed, familie invloed en sociale steun 
 
Wat weten we (niet) uit onderzoek 
- Patiënten en partners hebben verschillende behoeftes. (3x geprioriteerd) 
- Er is weinig specifiek zorgaanbod voor naasten beschikbaar. 
- De druk op mantelzorgers zal blijvend toenemen. Het voorkómen van 

overbelasting van naasten is daarom van groot belang.  
- Er is geen onderzoek naar een aanpak van herstel na kanker gericht op 

zowel de patiënt als de partner. (1x geprioriteerd) 
 

Onderzoeksvragen 
1. Hoe kunnen vragen en problemen bij naasten van patiënten structureel de 

juiste aandacht krijgen? Is dit gericht op zorg in triade? (3x geprioriteerd) 
2. Welke vragen en problemen spelen er bij naasten? (4x geprioriteerd) 
3. Hoe kunnen nabestaanden (kind van, partner van …) op een goede manier 

ondersteund worden? (1x geprioriteerd) 
 
In de sessie opgehaalde aanvullingen 
- Welke digitale hulpmiddelen zijn het meest effectief voor het betrekken van 

familie en naasten. (2x geprioriteerd) 
- Hoe kunnen we overbelasting bij mantelzorgers signaleren en aanpakken? 
- Heeft de eerste lijn een rol bij de ondersteuning van de naaste(n) partner. 
- Hoe zou de maatschappij ruimte kunnen geven aan langdurig ziek zijn van 

partner. (behalve zorgverlof, onbetaald verlof, etc.) 
- Hoe kunnen we netwerken met elkaar verbinden. 
- Kunnen we generalistische zorg aanbieden. 
- Welk percentage van de naasten heeft geen extra ondersteuning nodig? 
- Hoe kun je de drempel verlagen voor kennismaken met inloophuis / 

lotgenotencontact. 
- Vragen en problemen bij naasten: mijn partner is niet meer diegene die hij / 

zij was voordat de ziekte er was. 
- Hoe bied je benodigde steun aan patiënten met geen / klein sociaal netwerk? 
- Hoe kun je patiënten via buddyschap aan elkaar koppelen AVG-proof. 
- Waarom worden patiënten wel / niet lid van een patiëntenvereniging. 

Standaard zorg? 
- Hoe kunnen naasten worden bekrachtigd in hun steun – patiënt? 
 



 

8 
 

  

 
Niveau: Patiënten 
Kennis, kunde, normen en waarden en zelfovertuiging 
 
Wat weten we (niet) uit onderzoek 
- Het aantal mensen met kanker en de kans om te overleven neemt toe: de 

ziekte zal steeds chronischer van aard worden. 
 

Onderzoeksvragen 
1. Hoe kunnen verschillende doelgroepen van patiënten (bv patiënten met een 

migratieachtergrond) op een goede manier bereikt en ondersteund worden? 
(4x geprioriteerd) 

2. Hoe sluiten de initiatieven aan op de behoeften van patiënten met kanker? 
3. Welke mogelijkheden / knelpunten spelen er? 
4. Hoe kunnen verschillende doelgroepen op goede manier ondersteund 

worden? 
 

In de sessie opgehaalde aanvullingen 
- Onze aanname is dat de onco patiënt (na)zorg nodig heeft. Is dat (altijd) wel 

zo?? (2x geprioriteerd) 
- Lifestyle interventies? 
- Ziektefase specifieke aanpak? 
- Preventie. 
- Screening late gevolgen. 
- Hoe zorgen we voor psychosociale ondersteuning op maat? 
- Leeftijd specifieke aanpak. 
- Er zal nog wel een generatie over heen gaan voordat er bij vele migranten 

openheid komt over de ziekte. 
- Zijn er minimale competenties nodig om online actief te zijn met het eigen 

welzijn? 
- Informatie gericht op type mens, sociaal, rationeel, etc. 
- Wanneer gezondheidseducatie starten? 
- Hoe bereik je de patiënt op het juiste moment in zijn of haar traject? 
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The sky is the limit 
Onderzoeksvragen die niet direct onder te brengen zijn in 1 van de 
bovengenoemde niveaus 
 
In de sessie opgehaalde aanvullingen 
- Hoe kunnen studenten die de toekomstige generatie zorgverleners zijn, 

worden meegenomen in dit geheel en hoe sluit het onderwijs aan op deze 
thema’s van niet-medische zorg? (6x geprioriteerd) 

- Hoe kunnen we ervoor zorgen dat niemand met kanker zijn baan verliest 
(door kanker)? (2x geprioriteerd) 

- Toegang tot aanvullende / ondersteunende zorg voor financieel kwetsbaren / 
ongeletterden? (1x geprioriteerd) 

 



 

10 
 

  

Bijlage 2  
Uitwerking onderzoeksvraag 
 
Groep 1 
Uitwerking onderzoeksvraag     
Hoe kunnen we studenten (de toekomstige generatie zorgverleners) meenemen 
in dit geheel en hoe sluit het onderwijs aan op deze thema’s van niet-medische 
zorg?    
 
Vraag is gericht op (meerdere antwoorden mogelijk) 
The sky is the limit 
 
Beschrijf hier het probleem  
Dit om te zorgen dat iedereen het probleem hetzelfde interpreteert 
Hoe kunnen we studenten (de toekomstige generatie zorgverleners) meenemen 
in dit geheel en hoe sluit het onderwijs aan op deze thema’s van niet-medische 
zorg? 
 
Welke partijen zijn nodig?  
Benoem de interne/externe partijen die nodig zijn om het probleem aan te 
pakken  
Universiteiten (inhoud + onderzoek), Hogeschool, VWS, zorginstellingen, VenVN, 
patiëntvereniging 
 
Op welke wijze moet dit probleem aangepakt worden?  
- Samenbrengen multidisciplinaire studenten tijdens opleiding 
- Positieve gezondheid als onderdeel van de opleiding, visie 
- Onderzoeksmethode: 

 kwalitatief 
 focusgroepen 
 implementatie onderzoek 

 
Wat is over 5 jaar bereikt?  
- Nieuwe onderwijsvisie is standard onderdeel van het opleidingstraject 
- Initiatieven voor na- en bijscholing in de praktijk  
 
Wat is ervoor nodig om dat te bereiken?  
- Evidence / practice based onderzoek 
 
Groep 2 
Uitwerking onderzoeksvraag     
Hoe maken we interventies / onderzoek toegankelijk voor patiënten met lage  
gezondheidsvaardigheden? 
 
Vraag is gericht op (meerdere antwoorden mogelijk) 
Patiënt 
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Beschrijf hier het probleem  
Dit om te zorgen dat iedereen het probleem hetzelfde interpreteert 
Huidige onderzochte interventies sluiten niet aan bij de grote groep patiënten met 
lage gezondheidsvaardigheden. 
 
Welke partijen zijn nodig?  
Benoem de interne/externe partijen die nodig zijn om het probleem aan te 
pakken  
- Expertise vanuit onderzoekservaring op dit gebied 
- Pharos 
- Zorgverleners 
- Beroepsverenigingen 
 
Op welke wijze moet dit probleem aangepakt worden?  
- Andere onderzoeksmethoden (niet tekstueel) 
- Inloophuizen 
 
Wat is over 5 jaar bereikt?  
- Inzicht in het probleem 
- Interventies toegankelijk voor grotere groep patiënten  
 
Groep 3 
Uitwerking onderzoeksvraag     
Hoe kunnen evidence based interventies/nieuwe methodes toegankelijk gemaakt 
worden voor mensen met kanker? 
 
Vraag is gericht op (meerdere antwoorden mogelijk) 
Gemeenschap 
 
Beschrijf hier het probleem 
Dit om te zorgen dat iedereen het probleem hetzelfde interpreteert 
Implementatie van onderzoek naar praktijk verloopt traag of niet en is afhankelijk 
van actief individu / betrokken team. Informatie is niet bij elke zorgverlener 
bekend. 
 
Welke partijen zijn nodig?  
Benoem de interne/externe partijen die nodig zijn om het probleem aan te 
pakken  
- Toegankelijkheid van onderzoeksresultaten breed beschikbaar – 

onderzoekers 
- SIG 
- Richtlijnen IKN 
- Management 
- Team 
- Patiëntenvereniging 
 
Op welke wijze moet dit probleem aangepakt worden?  
- VenVN – selecteren (niveau) en uitdragen / delen best practice 
- Verpleegkundigen meer scholen / handvatten voor begrijpen / interpreteren 

van onderzoek 
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Wat is over 5 jaar bereikt?  
- Betrouwbare / goed leesbare info digitaal + plaatjes en video 
- Community onder leiding van deskundige moderator 
 
 


