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Stichting Melanoom 

 

 Stichting Melanoom is een organisatie voor 

patiënten met melanoom en oog melanoom 

 

 Ons doel is minder melanoom meer genezen!  

 

 We werken met alle stakeholders die betrokken 

zijn in de gezondheidszorg 



Onze activiteiten 

 Informatie 

 

 Support 

 

 Preventie 

 

 PATIENT ADVOCACY 

 

 



Wat is patient advocacy? 

 

 De ondersteuning en promotie van patiënten rechten 

 

 

 Patiënt en omgeving staan altijd voorop!  

 

 

 Samenwerken met alle stakeholders 

 

 

 



Wat is patient advocacy? 

 

 

 Streven naar toegang tot 
de beste zorg! 

 

 Zorg ervoor dat patiënten 
aan het besluit van de 
gezondheidszorg 
deelnemen!  

 

 Verbeteren kennisniveau! 

 

 

 



Nut en noodzaak 

 

 Verschillende stakeholders/verschillende belangen 
-artsen, ziekenhuizen, regulators, verzekeraars, wetenschappers, industrie en 

patiënten 

 

 Patiënten hebben hun eigen belang en dat moet worden 

bevorderd  
 langer en beter leven, genezen, beter ondersteunen, hun eigen prioriteiten en 

preferenties  etc.  

 

 



Nut en noodzaak 

 

 Patiënten moeten een ECHT gelijkwaardige partner zijn en 
deelnemen aan het beslissingstraject!  



Aan de andere kant… 

 Melanoom is een agressieve ziekte met een slechte prognose 

indien metastasen optreden 

 

 Innovatieve behandelingen zoals selectieve remmers en 

specifieke antilichamen verbeteren de prognose van patiënten 

met gemetastaseerd melanoom 

 

 Snelle toegang voor iedereen tot effectieve en veilige 

behandelingen is van vitaal belang! 
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immuno 



 

  

Maar…niet altijd gaat het goed 
Lori Murdock, patiënte stadium IV, UK 



Uitdagingen  

 Toegang tot effectieve therapieën verloopt niet snel  

     genoeg voor melanoompatiënten 

 

 De toegang tot de innovatieve behandelingen is soms gebaseerd 
alleen op financiële overwegingen - combi Dabrafenib/Trametinib, 
december 2015 

 

 Wetenschappelijke informatie is soms moeilijk te begrijpen voor 
melanoompatiënten 

 

 Clinical trials  zijn niet altijd patiënt vriendelijk! 

 

 Psychologische ondersteuning past niet altijd  

   bij de specifieke behoeften van melanoompatiënten….. 

 



 

 

Toekomstbeeld  

Onze advocacy acties verbeteren 

 

 Betrokkenheid in vergoedingsvraagstukken van medicijnen 

tegen melanoom 

 Actief volgen van registraties van nieuwe behandelingen 

 Input geven op onderzoeksvoorstellen op het gebied  van 

preventie, diagnostiek en behandelingen 

 Actieve participatie in klinisch onderzoek- input geven over  

onze prioriteiten en voorkeuren in clinical trials 

 Patiënt perspectief bij bepalen richtlijnen en zorgpaden  

 

 



Kennisvergroting, kennisdeling.. 

 

 Vergroten van expertise - betrouwbare medische informatie 

door het bezoeken van congressen zoals ASCO, ESMO, 

European Cancer Congres,  European Association of 

Dermato-Oncology etc. 

 

 Activiteiten bij Melanoma Patient Network Europe - training 

van patient advocates (EUPATI), betrokkenheid in onderzoek 

via  Get Real project, Quality of Life project, ESMO workshops 

 



Kennisvergroting, kennisdeling.. 

 

 Continue training van onze patient advocates : 

o PGO cursussen  

o Training over de hele traject vand het medicijnen 

onderzoek & ontwikkeling  

o Specifiek wetenschappelijk ziekte training- leren over 

melanoom door  de workshops en cursussen 

o Training over lobby en advocacy,  

o Pharmacovigillance  

o Health Technology  Assessment  

 

 






