
 
 

 

Het onderzoek ten aanzien van de wensen met betrekking tot het aanbod in het nieuwe centrum van de   

ondersteunende diensten is uitgevoerd in maart 2017 onder 207 panelleden.  

Resultaten uit het onderzoek  

Huidig gebruik ondersteunende diensten   

Drie kwart van de patiënten/ panelleden  gebruikt ondersteunde diensten om beter met de gevolgen 

van kanker om te kunnen gaan. Het gaat vooral om fysieke of mentale ondersteuning. 

Aansprekendheid 

Patiënten vinden extra diensten op het gebied van ondersteuning aansprekend; variërend per dienst van 

een derde tot ruim drie kwart van de patiënten. Met name een sportprogramma en inzicht in het eigen 

voedingspatroon worden aansprekend gevonden (zie figuur). 
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Welke diensten spreken u aan?  

 

 

Aansprekendheid diensten indien aangeboden door het Antoni van Leeuwenhoek 

Variërend van een derde tot de helft van de patiënten die geïnteresseerd is in de dienst, zou hiervoor 

deelname bij het Antoni van Leeuwenhoek zeker overwegen. Patiënten vinden met name de extra 

aandacht voor hun situatie fijn. De reisafstand is voor veel patiënten een reden om geen diensten bij het 

Antoni van Leeuwenhoek af te nemen. 
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Aansprekend Heel erg aansprekend



 
 

Andere aansprekende diensten  

 

Op de vraag of er nog andere diensten zijn die aansprekend wordt gevonden, wordt er gevarieerd 

geantwoord:  

 

 

 

Naamgeving Centrum  

De voorgestelde naam van het Centrum ‘Expertise centrum survivorship en supportive care’ vindt 

slechts 31% van de patiënten duidelijk. 47%  vindt de naam onduidelijk. De voorkeur gaat sterk uit naar 

een korte en Nederlandse naam.  

“is de ondersteuning alleen voor mensen die kanker overwonnen hebben? Als je uitgezaaide kanker hebt 

en je leeft nog na 4 jaar, kom je dan niet in aanmerking voor deze support? Ik zou inzetten op een naam 

die houvast geeft, ondersteunende zorg” 

De opties die onder andere worden genoemd, zijn:  

Centrum Ondersteuning bij Kanker, Expertisecentrum leven met en na kanker, 

Centrum omgaan met kanker, Nazorg Centrum, 

Antoni support- en leefstijlcentrum, Op weg naar Herstel, 

AVL Care, Expertise centrum voor fysieke en mentale ondersteuning, 

Centrum kwaliteit van leven en nazorg, Centrum ondersteunende zorg, 

Expertise centrum supportive care, Centrum voor passende nazorg 

 

Mooie ideeën dus! 



 
 

 

Gebruik van de resultaten 

Allereerst is er gekozen om de naamgeving van het Centrum aan te passen naar “Centrum Kwaliteit van 

leven”  met als ondertitel survivorship en supportive care. Het nieuwe centrum wordt officieel geopend 

op 2 november 2017. Er vinden momenteel gesprekken plaats met verschillende aanbieders om te 

kijken welk aanbod er mogelijk is om te leveren binnen het centrum. De resultaten van dit onderzoek 

zijn hierbij leidend.    

 


