Met uw hulp
kunnen we
samen het
verschil maken
voor darmkankerpatiënten
Beste mevrouw, meneer,
Wij willen u graag vragen of u mee wilt werken aan een belangrijk
onderzoek dat ons zal helpen om te begrijpen hoe patiënten
omgaan met de diagnose uitgezaaide dikkedarmkanker. Deze
uitnodiging is speciaal voor u. Uw antwoorden zullen ons helpen
om in de toekomst meer doeltreffende steun en begeleiding te
kunnen bieden, zowel aan u als ook aan andere patiënten.
De gezondheidszorg in Europa verschilt van land tot land. U woont
in een land, waar een team van zorgverleners u ondersteunt
vanaf de diagnose. U heeft toegang tot de nieuwste therapieën
en medicijnen. Er is een mooi aanbod van zorgverleners op vele
gebieden. Toch is uw ervaring belangrijk voor ons, want helaas
zijn darmkankerpatiënten in sommige landen niet zo gelukkig.
Uw antwoorden zullen anoniem worden verwerkt en zullen
door ons worden gebruikt om aanbevelingen voor verandering
te kunnen geven. Er bestaan geen foute antwoorden; het
komt allemaal neer op uw eigen ervaring; dat is alles wat we
willen weten. Zonder deze informatie zullen de Ministeries van
Volksgezondheid van de verschillende landen niet naar onze
argumenten luisteren.
Dit is de eerste keer dat zo’n onderzoek in Europa wordt
uitgevoerd. Wij gaan 1.000 patiënten uit heel Europa werven,
zodat de verstrekte informatie bijzonder waardevol is. U kunt
onze vragenlijst op www.europacolon.com/survey vinden. U kunt
de vragenlijst ook downloaden en invullen op papier, als u dat
makkelijker vindt.
Hartelijk dank.

EuropaColon is de Europese koepelorganisatie die tot doel heeft
sterfgevallen ten gevolge van dikkedarmkanker te verminderen
en die de nodige steun en begeleiding biedt aan patiënten en
hun families. EuropaColon is in 2004 opgericht en nu werken
we al samen met 43 lid-organisaties uit 32 Europese landen,
waaronder Darmkanker Nederland.
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