Beste gasten,
Wij zijn Ineke Soetens, Ingrid Meulenbroeks, Yvonne Holdinga en Maartje van den Ackerveken.
Ineke kennen jullie van het Kempisch Inloophuis, Ingrid werkt bij de Zuidzorg als wijkverpleegkundige
gespecialiseerd in oncologie, Yvonne is diëtiste en Maartje werkt als fysiotherapeut en is
gespecialiseerd in oedeemklachten en oncologische revalidatie.
Wij zijn een goed jaar geleden bij elkaar gaan zitten, omdat we alle 4 soortgelijke problemen
signaleerden. We stelden onszelf de volgende vragen;
 Hoe komt het dat conditie bij iemand (te) laat op peil komt?
 Waarom is een patiënt onnodig vele kilo`s afgevallen?
 Waarom kon een ziekenhuisopname vanwege bijwerkingen van chemotherapie/bestraling
niet voorkomen worden?
We zijn van mening dat we deze problemen thuis beter kunnen ondervangen. Wat wij missen in ons
werk is namelijk, een goede samenwerking met meerdere disciplines (zorgverleners). We hebben
besloten om ons in te gaan zetten om een oncologie netwerk op te zetten in de gemeente Bladel en
Reusel, zodat de patiënt niet altijd naar het ziekenhuis hoeft voor begeleiding/vervolging van de zorg
rondom zijn ziektebeleving.
Onze missie is:
De oncologische (ex-)patiënt zo optimaal mogelijk begeleiden, ondersteunen en behandelen in alle
fasen van het ziekteproces. Dit doen we door kennis en kunde te delen waardoor de patiënt met
zijn specifieke hulpvraag direct begeleid kan worden door, c.q. doorverwezen worden naar de
juiste professional(s).
Hiermee wordt bereikt dat de patiënt dichtbij (directe omgeving) en drempelverlagend wordt
behandeld, begeleid en ondersteund, in de kwaliteit van leven.

Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst in het Kempisch Inloophuis, op
woensdagmiddag 27 febr van 13.30uur tot 16.00uur.
Het doel van deze bijeenkomst:
Wij willen van jullie weten hoe jullie ‘persoonlijke reis’ voor – tijdens – en na het ziekteproces is
verlopen. Wij willen een inschatting gaan maken van wat de hiaten zijn tijdens deze ‘reis’ voor zowel
de patiënt als de zorgverleners. Zijn jullie als patiënten wel goed genoeg ingelicht en voorgelicht?
Waarschijnlijk wel over de ziekte en medische behandelingen van de kanker, maar ook voor andere
behandelingen zoals: fysiotherapie, logopedie, wondzorg, diëtiek, enz...?
Tijdens de bijeenkomst zullen we na een korte presentatie de groep verdelen in 2 groepen. Bij iedere
groep zijn 2 organisatoren aanwezig die jullie ‘reizen’ zullen rapporteren.
Wij hopen op deze manier een stap te kunnen zetten in het geven van nog betere zorg op maat!
Graag tot woensdag 27 februari,
Groet, Maartje, Ineke, Yvonne en Ingrid

