OPROEP- EN INFORMATIEBRIEF
VRAGENLIJST TRANSMURALE ZORG

HELP MEE DE (NA)ZORG VOOR KANKERPATIENTEN TE VERBETEREN
Kom op tegen Kanker zet zich in voor een betere transmurale zorg, letterlijk ‘zorg over de muren heen’. Dit is een
zorgproces waarbij de verschillende zorgverleners in het ziekenhuis en in de thuiszorg vlot samenwerken zodat de
patiënt op elk moment de zorgen krijgt die hij of zij nodig heeft. We merken dat kankerpatiënten tijdens een
ziekenhuisopname meestal goed omringd worden, maar eenmaal thuis vallen velen in een ‘zwart gat’.
Er is dan vaak niemand die hen wegwijs maakt en patiënten moeten veelal zelf uitzoeken waar ze terechtkunnen voor
vragen of hulp. Daarom ijveren we ervoor dat de zorg van het ziekenhuis naadloos aansluit op de thuiszorg en
omgekeerd door een betere samenwerking en onderlinge informatie-uitwisseling.
Deze vragenlijst werd ontworpen door het Platform Transmurale oncologische zorg Antwerpen en een eerste maal
gebruikt in 2019. Met deze vragenlijst kan de kwaliteit van transmurale samenwerking en zorg in een bepaalde regio
worden gemeten en geobjectiveerd. De resultaten zijn bruikbaar voor ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, e.a. om
verbeteracties op te zetten, waardoor de continuïteit van zorg voor de patiënt tijdens en na de behandelingsfase
verder kan worden verbeterd.
In samenwerking met de Universiteit Antwerpen wil Kom op tegen Kanker nu een grotere studie doen om de
wetenschappelijke betrouwbaarheid en geldigheid of ‘validiteit’ van deze vragenlijst na te gaan zodat deze in de
toekomst in heel Vlaanderen kan worden gebruikt. Dit doen we door deze vragenlijsten uit te testen bij een grotere
groep patiënten en zorgverleners in het ziekenhuis en de thuiszorg.
De bevraging is vrijwillig en anoniem. Er worden geen persoonlijke gegevens gevraagd die uw identiteit kunnen
achterhalen. De vragenlijsten komen terecht bij de Universiteit Antwerpen en worden na het onderzoek vernietigd.
Op de volgende pagina / achterzijde vindt u een beschrijving van de deelnemers die we zoeken.
U kan de vragenlijsten online invullen vanaf 1 oktober 2021 tot 31 maart 2022 via onderstaande link / QR code:

Voor patiënten:
https://www.uwantwoord.be/toz-patienten/

Voor zorgverleners:
https://www.uwantwoord.be/toz-zorgverleners/

Uw zorgverlener heeft ook een papieren versie om in te vullen zo dit uw voorkeur heeft. U kan dit vragen.
Het is mogelijk dat deze vragenlijst meermaals aangeboden wordt. U dient het maar éénmaal in te vullen.
Hartelijk dank om uw ervaringen te delen! Het is door uw antwoorden dat we de zorg voor kankerpatiënten overal en
op elk moment kunnen verbeteren.
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Kunnen deelnemen:

Patiënten:
✓ Kankerpatiënten in behandeling of in nazorg/follow-up
✓ Kankerpatiënten bij voorkeur (vanaf) enige maanden na diagnosestelling
✓ Woonachtig in regio Antwerpen: districten Antwerpen (2000-2018-2020-2030-2050-2060), Berchem (2600),
Berendrecht-Zandvliet-Lillo (2040), Borgerhout (2140), Deurne (2100), Ekeren (2180), Hoboken (2660),
Merksem (2170), Wilrijk (2610) en de gemeente Edegem (2650)
✓ Leeftijd: 18+ tot 75 jaar

Zorgverleners:
✓ Een brede mix / diversiteit van zorgverleners (1)
✓ Werkzaam (2) in regio Antwerpen: districten Antwerpen (2000-2018-2020-2030-2050-2060), Berchem (2600),
Berendrecht-Zandvliet-Lillo (2040), Borgerhout (2140), Deurne (2100), Ekeren (2180), Hoboken (2660),
Merksem (2170) ,Wilrijk (2610) en de gemeente Edegem (2650)
✓ Contact hebben met kankerpatiënten en/of werken op oncologische diensten en/of transmuraal werken
(contact hebben met de andere setting in kader van een patiënt).

(1) Zorgverleners van thuiszorgdiensten die patiënten thuis opvolgen kunnen zijn: huisarts, thuisverpleegkundige,
maatschappelijk werker ziekenfonds/OCMW/Sociaal Huis, verzorgende gezins- en aanvullende thuiszorg, psycholoog,
…
Zorgverleners van ziekenhuisdiensten die patiënten in het ziekenhuis opvolgen kunnen zijn: specialist-oncoloog,
verpleegkundig trajectbegeleider-oncocoach, verpleegkundige, maatschappelijk werker/sociaal verpleegkundige
sociale dienst, psycholoog-seksuoloog, psychosociaal ondersteuningsteam, palliatief supportteam, …
(2) Waar werkt u actief met patiënten en andere zorgverleners? U moet in deze zone werkzaam zijn. Het is geen
probleem als uw woonplaats en/of kantoor-hoofdzetel van uw organisatie/praktijk buiten deze postcodes ligt.
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