
18

BELANGHEBBENDEN RISICO’S

PROJECTTEAM AFHANKELIJKHEDEN

NAAM: 

DATUM:

OPDRACHTGEVER KWALITEIT AANPAK

PROBLEEM/UITDAGING DOELEN

ACHTERGROND AFBAKENING

TIJD GELD

RESULTAAT

F I G U U R  1 .1  H E T  P R O J E C T  C A N VA S

OncoKompas 
Augustus 2020

- Onderzoeksgroep Samen leven met 
kanker/ AmsterdamUMC CCA
- KWF Kankerbestrijding
- Stichting Alpe d’HuZes 
- Pink Ribbon 
- ZonMw - Citrien2 
- Zilveren Kruis /Achmea 
- Nutricia 
- Brystol Myers Squibb

- Jaarlijks 82.000 mensen
met kanker en klachten
- Zorgverzekeraars
- Zorgverleners

- Betere ondersteuning en 
verbetering van de zorg en patiënten 

eigen regie geven aan de hand van 
een zelfmanagementtool

- Patient inzicht in kwaliteit van 
leven geven en van persoonlijk 

advies voorzien

RANDVOORWAARDEN

- Integratie in EPD systeem om 
patiënten 'automatisch' uit te 
nodigen

Het blijkt dat het Oncokompas de 
kwaliteit van leven verbetert, symptomen 
vermindert en kosteneffectief is. Ook 
brengt het de oncologische nazorg dichter 
bij huis en verbetert het de 
informatievoorziening over de 
mogelijkheden van nazorg bij kanker

- Effectieve eHealth applicatie die 
zorg voor gezondheidswinst, het 

voorkomen van duurdere zorg, het 
bieden van zinnige zorg die thuis 

toegankelijk is, én (mogelijk) 
vermindering werkdruk bij 

zorgverleners

- Vergoeding/financieën 
- Inbedden in zorgpad dat patiënt 
Oncokompas aageboden 
krijgt van de zorgverlener

-  Implementatie wordt niet door 
zorgverleners opgepakt waardoor het niet 
bij de patiënt terecht komt
-  Zorgverzekeraars willen het niet 
opnemen in de basisverzekering / 
financiering komt niet rond 
-  Patiënten hebben geen behoefte aan 

online zelfmanagementtool

Voor een juiste implementatie zijn we 
afhankelijk van:
- Ziekenhuizen (voor de vergoeding)
- Zorgverleners (voor het aanbieden)
- Patiënten (voor het gebruik)

-  Onderzoeksgroep Samen leven 
met kanker
-  Projectleider Citrien2
- Zorgverleners zorgpad hoofd-
halskanker

Op dit moment nog geen 
reguliere zorg. Eerste opschaling 

zal plaats vinden bij patiënten 
met hoofd- hals kanker.
Uiteindelijke doel is om 

Oncokompas beschikbaar te 
stellen voor alle patiënten met 

elke vorm van kanker. 

Op dit moment met inkomsten van 
subsidies 

Zie document Projectplan 
Implementatie Oncokompas

Zie tijdpad in Projectplan 
Implementatie Oncokompas; 
het project loopt van 
01-10-2019 tot 31-12-2020

Oncokompas is een 
online zelfmanagement 
hulpmiddel waarmee 
patiënten en hun partners 
zelfstandig thuis hun kwaliteit van 
leven kunnen monitoren

Debora van Dam
VUmc




