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Oncokompas²·º Steun bij het leven met kanker 
 
De diagnose kanker heeft een grote invloed op uw leven en dat van de mensen om u 

heen. U wilt in deze situatie zo goed mogelijk verder met uw leven, ondanks uw ziekte. 

Met Oncokompas2.0 neemt u de regie in eigen hand. U krijgt een compleet en 

persoonlijk overzicht met tips en adviezen voor de ondersteuning die bij u past. 

 

Totaalplaatje van uw kwaliteit van leven. 

Het Oncokompas2.0 maakt een totaalplaatje van uw kwaliteit van leven door te kijken 

naar uw leefstijl, fysiek, psychisch en sociaal functioneren en levensvragen. Zaken als 

gezonde voeding en zingeving komen aan de orde, maar ook klachten die veel 

voorkomen zoals vermoeidheid en angst. Van enkel het invullen van vragenlijsten is 

niemand gezonder geworden. Het Oncokompas2.0 koppelt uw totaalplaatje aan concrete 

stappen die u kunt nemen om uw kwaliteit van leven te verbeteren. 

 

Zelf als het kan, met hulp als het moet 

Op basis van uw kwaliteit van leven, uw gezondheidstoestand, persoonlijkheid en 

motivatie selecteert het Oncokompas2.0 zorgaanbieders die voor u het meest geschikt 

zijn. Dit betreffen doorverwijzingen naar zelfhulpprogramma’s of gespecialiseerde zorg. 

Het Oncokompas2.0 heeft geen commerciële relatie met deze zorgaanbieders. 

 

Hoe werkt het Oncokompas? 

Het Oncokompas2.0 volgt het principe van meten-weten-doen. Met het 

Oncokompas2.0 maakt iemand zijn of haar eigen persoonlijke welzijnsdossier. Het geeft 

een compleet beeld over het welzijn en maakt inzichtelijk waar de probleemgebieden 

zitten. Het Oncokompas2.0 is veilig en betrouwbaar. Het is ontwikkeld met medische 

experts en patiënten. U kunt er snel mee aan de slag, elke dag in de week en elk uur 

van de dag. Op basis van het welzijnsprofiel worden concrete adviezen gegeven waar 

iemand mee uit de voeten kan. 
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Aanmelden:  
 
Via uw casemanager, daarna ontvangt u een e-mail om uw Oncokompas2.0  te 
activeren. 
 
Casemanagers: 
 
poli Interne Geneeskunde/Oncologie,  route 23   telefoonnummer:  079 346 2689        
Casemanagers :   

 Cindy Esser  

 Cecile van Ettinger  

 Thea Simon    

 Cindy Roeleven                                              

poli Chirurgie,  route 43  telefoonnummer :   079 346 2888 
Casemanager:     

 Irene de Groot-van Veen 

poli Chirurgie mammacare, route 23  telefoonnummer    079 346 2814 
Casemanagers:   

 Els Bekink  

 Andrea Wijnen 

poli Gynaecologie, route 30  telefoonnummer    079 346 2680 
Casemanager:    

 Cindy Esser 

poli Urologie,  route 23 telefoonnummer     079 346 2689 
Casemanagers:   

 Cindy Esser  

 Cecile van Ettinger  

 Thea Simon  

 Cindy Roeleven 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


