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Informatiefolder Klankbordgroep Hoofd-halskanker voor 

het project ‘Samen beslissen’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het project ‘Samen beslissen met patiënten met hoofd-halskanker’ is een samenwerking van het Erasmus MC, 

het Radboudumc, het LUMC en de Patiëntenvereniging Hoofd Hals. 
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De afdeling KNO/Hoofd-hals chirurgie van het Erasmus MC Kankerinstituut Rotterdam, werkt aan 

een project ‘Samen beslissen met patiënten met hoofd-halskanker’. Het doel van dit project is dat 

we op basis van gezondheidsuitkomsten van patiënten betere voorlichting op maat kunnen 

geven. Met meer op de persoon toegespitste informatie worden patiënten beter in staat gesteld 

samen met hun arts te beslissen over de best mogelijke behandelkeuze. Dit project voeren wij uit 

in samenwerking met de Patiëntenvereniging Hoofd Hals, het Radboudumc Nijmegen en het 

LUMC Leiden. 

Ten behoeve van dit project richten we een Klankbordgroep op. Wij vragen leden van deze 

Klankbordgroep mee te denken over onderwerpen die tijdens het project aan de orde komen. 

We zijn op zoek naar ervaringsdeskundigen en naasten die aan deze Klankbordgroep willen 

deelnemen. Via deelname kunnen zij bijdragen aan een betere kwaliteit van zorg en voorlichting 

aan mensen met hoofd-halskanker. Hieronder geven wij meer informatie. 

 

Het projectteam ‘Samen beslissen bij mensen met hoofd-halskanker’  

 

 

Wat houdt deelname in? 

 We vragen u 4 bijeenkomsten van de Klankbordgroep bij te wonen waarin u kunt 

meepraten over onderwerpen binnen dit project.  

 De bijeenkomsten zullen ’s avonds plaatsvinden en duren exclusief reistijd ongeveer 

2,5 uur.  

 Daarnaast krijgt u gedurende de periode van het project een aantal keren per mail 

een vragenlijst toegestuurd. Het thuis invullen zal ongeveer 10-15 minuten duren. 

 Het project stopt 1 september 2020. 

 U ontvangt tijdens de bijeenkomsten een declaratieformulier voor uw reis- en 

parkeerkosten. 

 Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met de informatie die u ons tijdens de 

bijeenkomsten verschaft. 
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Naar wie zijn wij op zoek? 

 U bent ervaringsdeskundige of een naaste van een ervaringsdeskundige op het 

gebied van hoofd-halskanker.  

 U heeft kennis van de ziekte op basis van eigen ervaring maar u kunt hier wel met 

enige afstand naar kijken. Ervaringsdeskundigen zijn minimaal één jaar geleden 

behandeld. 

 U toont bereidheid tot samenwerking en u bent in staat een onafhankelijke mening te 

vormen en deze te uiten in een groep.   

 U kunt uzelf in een groep verstaanbaar maken. 

 U kunt vertrouwelijk omgaan met de informatie die groepsleden verschaffen. 

 U heeft toegang tot e-mail en u kunt (thuis) digitale vragenlijsten invullen. 

 U bent mobiel genoeg om bijeenkomsten op locaties in de Randstad bij te kunnen 

wonen. 
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Alles op een rij 

 Ten behoeve van het project ‘Samen beslissen’ dat loopt van sep 2018 – sep 2020 

wordt een Hoofd-Hals Klankbordgroep opgericht. Deze Klankbordgroep zal kritisch 

meedenken over onderwerpen binnen dit project.  

 We zijn op zoek naar ervaringsdeskundigen die langer dan één jaar geleden 

behandeld zijn en die willen deelnemen aan deze Klankbordgroep. 

 In totaal zal de Klankbordgroep bestaan uit 15 tot maximaal 20 personen. 

 De ervaringsdeskundige heeft een positieve, kritische houding en kan objectief naar 

de ziekte kijken. Hij/zij kan dit ook voor een grotere groep lotgenoten. 

 Er zullen 4 bijeenkomsten in de avond plaatsvinden. De eerste bijeenkomst zal zijn in 

mei 2019. 

 Ook wordt de mening van de Klankbordgroep gevraagd via online vragenlijsten. 

 Het project stopt 1 september 2020.  

 

Wat moet ik doen om deel te nemen? 

 Indien u interesse heeft in deelname en/of vragen heeft, kunt u ons een e-mail sturen 

met daarin uw volledig naam en uw telefoonnummer naar: 

HH.patientenpanel@erasmusmc.nl 

 Nadat wij uw e-mail hebben ontvangen, nemen wij telefonisch contact met u op om 

e.e.a. verder te verduidelijken. Na een positief wederzijds contact sturen wij een 

inschrijfformulier toe voor deelname aan de Klankbordgroep. 

 In geval van beslissing tot deelname aan de Klankbordgroep, wordt u uitgenodigd 

voor de bijeenkomsten en ontvangt u de e-mails en online vragenlijsten gedurende de 

bovenstaand vermelde projectperiode.  

 

 


