Kankerorganisaties werken samen
om patiënten te steunen in coronatijd

Lancering van aantal online initiatieven
Veel mensen die kanker hebben of hebben gehad, maken zich
zorgen om het coronavirus. Ze zijn bang om het virus te krijgen
en daardoor ervaren zij eenzaamheid en
angst. Daarom bieden KWF Kankerbestrijding, de website
kanker.nl, Nederlandse Federatie van
Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), Nederlandse Vereniging voor
Medische Oncologie (NVMO) en de koepelorganisatie voor
inloophuizen IPSO samen hulp en steun aan patiënten en
hun omgeving in deze onzekere tijd. Deze week lanceren de
organisaties tal van online initiatieven, zoals een webinar, een
speciale hulpsite, een online vragenlijst en extra aandacht op
kanker.nl.
Online hulp bij alledaagse taken
KWF lanceert donderdag 2 april om 10 uur `s ochtends de website KWF
Vriendendienst www.kwfvriendendienst.nl. Daar kunnen mensen hulp
vragen aan hun vrienden, kennissen of buren. Het gaat om alledaagse
taken, zoals boodschappen of stofzuigen. De patiënt of
mantelzorger maakt taken aan op de website en nodigt anderen uit in een
besloten groep, zodat zij hulp kunnen bieden door taken over te
nemen. Deze website springt in op de huidige situatie
waardoor veel patiënten niet naar buiten kunnen en zoveel mogelijk
contact met anderen moeten mijden.
Vragen stellen en steun vinden
Door het coronavirus en de bijbehorende overheidsrichtlijnen zijn de IPSO
inloophuizen gesloten tot in ieder geval 1 juni. Maar omdat patiënten nu
juist extra behoefte hebben aan een praatje of steun blijven veel
inloophuizen wel telefonisch bereikbaar. Ook organiseren de
inloophuizen verschillende online activiteiten. Kijk
op www.ipso.nl voor de actuele activiteiten per inloophuis.
Elkaar digitaal ontmoeten is mogelijk
op www.kanker.nl/corona . Patiënten kunnen daar terecht met vragen

over corona en kanker, of gewoon even aanspraak zoeken in deze
moeilijke tijd.
Doneer Je Ervaring
Om goed zicht te krijgen op hoe mensen met kanker de huidige situatie
ervaren, is NFK samen met de medisch specialisten een online peiling
gestart op nfk.nl/corona-en-kanker. Hiermee worden ervaringen
opgehaald over de gevolgen van de coronacrisis voor mensen die kanker
hebben (gehad) en nog onder behandeling of nacontrole van het
ziekenhuis staan. Alle ervaringen samen helpen patiëntenorganisaties,
ziekenhuizen, artsen en de politiek om landelijke afspraken te maken
over hoe de kankerzorg zo goed mogelijk door kan blijven gaan tijdens de
coronacrisis. De vragenlijst wordt anoniem ingevuld en staat open tot 18
april a.s.
Webinar over kanker en het coronavirus
Om antwoord te geven op de vragen die leven bij mensen met kanker
organiseren de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)
en MEDtalks op donderdag 2 april om 20.00 uur een live webinar. In deze
online uitzending leggen specialisten uit welke maatregelen er worden
genomen om patiënten te beschermen tegen het coronavirus, hoe de
kwaliteit van kankerzorg behouden blijft, en kunnen mensen vragen
stellen die live beantwoord worden. Bekijk de webinar op donderdag 2
april om 20.00 uur op www.coronaenkanker.com
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Over KWF Kankerbestrijding
Kanker raakt ons allemaal: vrienden, families, organisaties – eigenlijk de hele
samenleving. Eén op de drie Nederlanders krijgt in zijn of haar leven de diagnose
kanker. Dat zijn ruim 100.000 mensen per jaar. De afgelopen decennia zijn er al
belangrijke stappen gezet. In 1949, het jaar dat KWF is opgericht, was de
vijfjaarsoverleving van mensen met kanker 25%. Na 70 jaar onderzoeken, kennis
delen, campagne voeren en collecteren is dat percentage gestegen naar 65%.
KWF blijft zich in zetten om er voor te zorgen dat minder mensen kanker krijgen,
meer mensen genezen en meer mensen beter kunnen leven met kanker.

