
Symposium Stichting OOK 6 februari 2019 
Van: Mariska van der Lans, verpleegkundig consulent en onderzoeker Erasmus MC Kanker Instituut (sessie voorzitter) 

Datum: 18 februari 2019 

Onderwerp: Uitwerking sessie 6  

Praktijkvoorbeeld Ondersteuningsconsulenten als partner in het zorgnetwerk. 

Panelleden: 

• Marit van de Water: Coördinator Antoni van Leeuwenhoek  
• Jeanet Pape: Ondersteuningsconsulent  Erasmus MC Kanker Instituut 
• Nicolien van Rooij: Care for Cancer 
• Yess Beniers: Directeur Coach Connect bij kanker 

Doel van de sessie:  

Kennis/ervaringen uitwisselen tussen panel en zaal. Steekwoorden hierbij zijn ‘Samen’ en ‘meenemen van deze energie om met dit concept aan de slag te 
gaan’. 

Verslag: 

Er zouden tijdens deze sessie ongeveer 25 mensen aansluiten, echter meer dan het dubbele aantal kwam naar deze sessie toe. De aanwezigheid van de 
toehoorders was divers: Verpleegkundigen uit ziekenhuizen waar er recent QuickScans waren gedaan, een huisarts die meer in ‘the lead’ wil komen en 
daarom zich op de hoogte wil stellen van het aanbod van zorgprofessionals in de omgeving van de patiënt, Praktijk ondersteuners, Inloophuis enz.. Er was 
een goede interactie met de toehoorders uit de zaal. 

 

 



Onderwerpen: 

• Kies je als instelling om ondersteuningsconsulenten (OC) aan te stellen als generalist (voor meerdere tumorsoorten) of als specialist (bijv. 
hematologie met stamceltransplantaties). Beide kijken naar levensgebieden. 

• Op welke manier betrek je de artsen in jouw instelling: Stafoverleg, brief, folder, nieuwe artsen. Arts vraagt OC om mee te kijken door de patiënt te 
ontmoeten wanneer de arts tijdens het medisch consult bemerkt dat er mogelijk aandacht moet zijn voor een van de levensgebieden. De OC gaat 
met de patiënt (en partner) in gesprek om te kijken of er een hulpvraag is voor meer ondersteuning door een andere zorgprofessional. 

• OC zoekt en overlegt een doorverwijzing in samenspraak met de patiënt.  De arts schrijft de verwijzing. 
• Care for Cancer geeft 5 consulten in de thuissituatie. Wat een voordeel is, is dat je als hulpverlener in de leefomgeving van de patiënt komt.  Je 

maakt kennis met het (familie) systeem van de patiënt. Je kan kijken hoe je met kleine stappen een groter doel kan bereiken.  Zowel het Antoni van 
Leeuwenhoek Ziekenhuis als het Erasmus MC Kanker Instituut zijn gewend om Care for Cancer te consulteren voor de patiënt.  

• Yess Beniers geeft aan dat haar coachingsbureau een samenwerking met de patiënt aangaat. Bij hen staat centraal dat er een ‘click’ is met de 
patiënt. Sommige zorgverzekeraars vergoeden deze coaching consulten.    

• ICT rondom zorgprofessionals betreffende de patiënt is een punt. Is het Elektronisch patiënten dossier bereikbaan voor de meerdere 
zorgprofessionals. 

• Voor meervoudig complexe zorg worden patiënten doorverwezen naar oncologische revalidatie (bijv. Rijndam). 
• Er zijn inloophuizen, hier zijn patiënten gasten. Daarnaast vindt er geen verslaglegging plaats. 
• De OOK wijzer kan gebruikt worden voor het zoeken van zorgprofessionals in de omgeving van de patiënt.   
• Welk aantal gesprekken/ruimte kan je vanuit je organisatie aan de patiënt aanbieden. 

Na de sessie wordt er nog informeel met een aantal panelleden nagepraat. 

Dit is het eerste symposium georganiseerd door Stichting OOK. Gezien de ontwikkelingen rondom de OC is het nuttig om door middel van dit symposium stil 
te staan bij de ontwikkelingen binnen dit concept. 


