
Beste zorgverlener,
 
Op 6 oktober a.s. start NFK, samen met SONCOS, V&VN Oncologie en het Netwerk Verpleegkundig 
Specialisten Oncologie, een nieuwe Doneer Je Ervaring-peiling ‘Kankerzorg in de anderhalvemeter-
samenleving, wat is jouw ervaring?’. Met deze online vragenlijst willen wij nagaan hoe (ex-)kankerpatiënten, 
medisch specialisten, oncologieverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten de aangepaste 
zorg ervaren. We gaan dieper in op de aanpassingen die zijn gedaan in de zorg. Zo vragen we onder 
andere hoe de afspraken op afstand worden ervaren. Wat zijn de voor- en nadelen? En hoe heb je de 
coronamaatregelen ervaren? 

Ons verzoek aan jou:
1. Zou je in 5 à 10 minuten anoniem je ervaring willen delen op nfk.nl/corona-vragenlijst?
2. Wil je de vragenlijst bij jouw patiënten onder de aandacht brengen?  

Dit kan door het uitdelen of mailen van bijgevoegde uitnodiging.

De vragenlijst staat open van 6 oktober tot 3 november. Op 15 december presenteren we de resultaten 
op nfk.nl. Deze zijn op aanvraag ook op maat voor jouw ziekenhuis beschikbaar. Hoe meer patiënten en 
zorgverleners uit jouw ziekenhuis de vragenlijst invullen, hoe beter je inzicht krijgt in de ervaringen. 

Wat doen we met de resultaten?
De wens is om ‘het goede’ van alle aanpassingen die in de coronacrisis zijn doorgevoerd te behouden, en 
het ‘minder goede’ waar mogelijk te verbeteren. De resultaten van deze peiling dienen als input voor de 
beleidsvorming hierover. Zie hier onze rapportage van onze peiling in april, over de eerste gevolgen van de 
coronacrisis.

Alvast hartelijk dank voor je medewerking en het delen van je 
ervaring! En mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact 
met ons op via communicatie@nfk.nl. 

Met vriendelijke groet,

Dr. Vivian Engelen 
 Coördinator Doneer Je Ervaring
Drs. Irene Dingemans
 Belangenbehartiger Kwaliteit van Zorg
Marcel Verheij
 SONCOS - Functie
Cora Vegter
 Voorzitter V&VN Oncologie
Sylvia Verhagen
  Voorzitter landelijk Netwerk Verpleegkundig 
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Kankerzorg in de anderhalvemeter-samenleving: 
wat is jouw ervaring?

De vragenlijst is onderdeel van Doneer Je Ervaring, het 
(ex-)kankerpatiëntenpanel van NFK en de 19 aangesloten 
patiëntenorganisaties. De inhoud van deze peiling is tot  
stand gekomen door een samenwerking met SONCOS,  
V&VN Oncologie en het Netwerk Verpleegkundig Specialisten 
Oncologie. Kijk voor meer informatie op doneerjeervaring.nl.
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