
• Steeds meer mensen overleven kanker en moeten hun leven 

na de behandelingen weer oppakken. Dit gaat niet altijd 

gemakkelijk vanwege: 

• fysieke en psychosociale problemen

• een veranderende kijk op het leven
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Gefinancierd door:

• Het ontwikkelen van een online navigation tool ‘Back on 

Track’ op basis van behoeften van cancer survivors, 

zorgprofessionals en andere stakeholders

• Bijdragen aan passende nazorg, begeleiding en 

ondersteuning van cancer survivors die aansluit bij hun 

waarden, doelen en behoeften

Doel project

Fases van ontwikkeling online tool ‘Back on Track’ 
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WeCare programma

1)Het verkennen van waarden, doelen en nazorg- en 

begeleidingsbehoeften van cancer survivors

2)Een overzicht van gepersonaliseerde nazorg- en 

begeleidingsopties bieden

3)Handvatten bieden voor het samen beslissen over de meest 

passende ondersteunende nazorg en begeleiding

Doelen online tool ‘Back on Track’

“Ik denk dat de tool een soort basis inventarisatie zou 

moeten maken van wat je allemaal nog wel kan, wat je 

niet kan, doelen stellen, waarbij je via een soort 

stroomschema bij de juiste hulpverleners kunt komen.”

“Tussen uitbehandeld zijn en echt weer volledig aan het 

werk zijn, dat is nog wel een soort van zwart gat, die 

invulling heb ik onderkend […], de praktijkondersteuner 

heeft geholpen om dat gat in te vullen. 

Het zou misschien goed zijn dat ze proactief jou 

benaderen, na 2 of 3 maanden als je uitbehandeld bent, 

over hoe het met je gaat of ze iets kunnen doen?”

• Semigestructureerde interviews met 24 cancer survivors:

• met gunstige prognose

• leeftijd 18-67 jaar

• verschillende typen kanker (o.a. borstkanker, 

darmkanker en melanoom) 

• variatie in tijd sinds diagnose (1 tot 5 jaar)

• Interview onderwerpen:

1) ervaringen en impact op het leven na de ziekte

2) behoeften aan nazorg en begeleiding

Fase 1 

Nu in uitvoering:

Kwalitatieve
interviewstudie

(Contextual inquiry)

Fase 2

Multi-stakeholder 
focusgroepstudie

(Value specification)

Fase 3

Ontwikkeling tool in 
co-creatie

(Design)

Methode interviewstudie Citaten uit interviewstudie

• Het huidige aanbod aan nazorg en begeleiding na de 

behandeling is vaak onvoldoende afgestemd op 

persoonlijke waarden, doelen en behoeften van cancer

survivors.


