Waarom
Patientenstem gelooft dat een oplossing voor kanker alleen wordt bereikt als de patiënt als gelijkwaardige
betrokken is in zijn behandeling en bij zijn zorg. Wij werken aan en inspireren de inbreng van de patiënt,
van een lijdende rol naar een leidende rol, zodat nieuwe behandelingen en medicijnen sneller beschikbaar
zijn voor iedereen.
Hoe (we het doen)
Door patiënten, hun omgeving, artsen, wetenschappers en belanghebbende partijen die een verschil willen
maken rondom kanker een gezicht te geven. Door continu te benadrukken dat we samen:
> sneller uniek zijn
> sneller slim zijn
> sneller ontdekken
en we dus samen sneller verschil maken bij kanker.
In het realiseren van onze visie houden we ons aan de volgende leidende principes:
- transparantie
- onafhankelijkheid
- rechtvaardigheid
- samenwerking.
Want niemand anders kan jouw waarom beter verwoorden dan jijzelf. Jouw waarom stimuleert anderen om ook in
beweging te komen en met jou te gaan voor een oplossing.

Wat (we doen)
Als de oplossing voor kanker personlized medicine is dan moet de person wel gezien en gehoord worden, in
alle fases van zijn proces.
1. Een inspirerende site waarop de doelgroepen letterlijk een gezicht krijgen en die interactief is. Mogelijk
met online spreekuren. Met tips en trics, met oproepen en kennis die helpt om je eigen
wetenschapspad vorm te geven vanuit welke doelgroep je ook komt. Maar ook waar we onderzoek
kunnen doen om meer stem te hebben richting beleidsmakers in de politiek,
verzekeringsmaatschappijen en farmaceutische industrie.
2. Educatie van patiënten om een gelijkwaardige stem te kunnen hebben.
3. Samenwerking tussen ziekenhuizen en artsen tot stand te brengen zodat Farma ons land nog
interessanter vindt als broedplek voor studies.
4. Een award waarmee we kanjers in het spotlicht zetten.
5. Verder gerichte projecten die een aantoonbaar verschil maken voor kankerpatiënten.

Kort samengevat:
Patientenstem.nu:
Patiënt erbij; Sneller verschil maken in kanker
Ons uiteindelijke doel is een ‘nieuwe wereld’ creëren waarin de kankerpatiënt vanzelfsprekend onderdeel
uitmaakt van elke substantiele beslissing in alle processen rondom de ziekte kanker (voor, tijdens en erna).
Als dat bereikt is is Patientenstem.nu overbodig.
Op korte termijn
- Van patientenstem.nu een entiteit maken.
- De site met filmpjes online krijgen.
- Een basisbedrag bijeen brengen dat bovenstaande activiteiten minimaal mogelijk maakt.

