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Inhoud

1. Strategische lijnen

2. Faciliteren zorgverleners

3. Ondersteunen mensen met kanker en naasten

4. Naamsbekendheid / Communicatie



1. Strategische lijnen
Missie Stichting OOK: 
De juiste ondersteuning op de juiste plek op het juiste moment voor elke patiënt met kanker 
in Nederland

Die missie realiseren we langs twee lijnen:

• Door zorgverleners te faciliteren bij het realiseren van goede begeleiding en 
ondersteuning;

• Door patiënten en naasten zelf begeleiding op maat te bieden en, zo nodig 
geholpen door een ondersteuningsconsulent, in contact te brengen met de 
gespecialiseerde zorgverleners, tools en producten, die voor hem / haar passend 
zijn.

We verwachten dat beide lijnen elkaar versterken en dat op die wijze goede ondersteuning, 
breed, laagdrempelig en structureel beschikbaar komt.



2. Faciliteren zorgverleners
Standaardiseren kwaliteit

• Samenwerking V&VN over OC in relatie tot de functie van 
oncologie verpleegkundige

• OC in Verwijsgids Kanker; gaat stapsgewijs gebeuren

• Koplopers 1e lijn; we werken aan toolkit voor werkwijze en 
implementatie, daarna breed draagvlak zoeken

Communicatie 

• Goede voorbeelden landelijk laten zien

• Bewustwording stimuleren dat goede ondersteuning nuttig en 
mogelijk is

• Platform Ondersteuningsconsulent voor ziekenhuizen

Onderzoek

• Zoeken naar mogelijkheden om meerwaarde 
ondersteuningsconsulent aan te tonen



2. Faciliteren zorgverleners
Bevorderen training en opleiding

• Basistraining voor OC wordt periodiek gegeven
• Intervisie wordt periodiek aangeboden

• Themasessies gaan aanbieden op specifieke 
onderwerpen

• Online platform laten groeien waar OC’s onderling 
contact kunnen hebben

Samenwerken

• Uitvoering ondersteunende zorg (via MijnOOK)
• Tijdelijke inzet ondersteuningsconsulenten



3. Ondersteunen van 
mensen met kanker en 
hun naasten



Optimale kwaliteit van leven 
via pro-actieve begeleiding

Altijd, tijdens de ziekte én daarna, alle deskundigheid en aandacht voor de mens met 
kanker om zo goed mogelijk om te gaan met de ziekte en zo snel mogelijk weer volwaardig 
deel te nemen aan de maatschappij

Met de ondersteuningsconsulent deelt de mens met kanker zijn zorgen en hij / zij krijgt 
professioneel advies over hoe om te gaan met de enorme impact van de ingrijpende ziekte

Op ons landelijk platform ondersteuning vindt de mens met kanker antwoord op vragen 
naar relevante informatie, naar gespecialiseerde zorgverleners die hem / haar kunnen 
helpen, naar beschikbare online tools, of naar relevante producten / diensten



De opgave
Een forse communicatie inspanning is nodig:

- Stichting OOK heeft beperkte naamsbekendheid

- Ondanks de coronacrisis, is nog niet iedereen gewend aan online 
begeleiding / zorg; bovendien zijn mensen in Nederland niet gewend om 
te betalen voor (online) zorg

- Mensen (patiënten en verwijzers) zijn onbewust onbekwaam als het gaat 
om ondersteunende zorg

- Toch willen we naar een groeiend aantal cliënten begeleiden via Mijn 
OOK



Naamsbekendheid / 
Communicatie
1. Naamsbekendheid vergroten in Rotterdam Rijnmond

2. Gerichte fysieke benadering van zorgverleners 
(huisartsen, verpleegkundigen, specialisten) in deze 
regio

3. Landelijke naamsbekendheid vergroten voor een 
specifieke doelgroep: (jonge) vrouwen met 
borstkanker. 

4. Online communicatie (facebook, google, etc.) 
intensiveren

5. Conversie optimaliseren, zodat mensen die onze 
website bezoeken ook diensten afnemen




