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Niet experimenteel kwaliteitsonderzoek waarbij op 1 meetmoment een vragenlijst afgenomen wordt bij thuisverpleegkundige over het gebruik van Oncopunt 
om zo onder anderen te achterhalen of Oncopunt als een meerwaarde ervaren wordt en of de kwaliteit van de zorg (subjectief ervaren door 
thuisverpleegkundigen) verbetert na het gebruik van Oncopunt. 

Hiervoor wordt als scoresysteem de „System Usability Scale” (SUS) gebruik met volgende afkappunten: „<51 poor; 51-70 okay; 71-85 good; 86-90 excellent; 
91-100 best imaginable„. Tevens werden er vragen gesteld met betrekking tot demografische gegevens, video inhoud, kwaliteit van zorg, tevredenheid, technische
zaken en lay out van de web applicatie. Deze werden gescoord met behulp van een 5-punts schaal (hierbij is 1 de laagste en 5 de hoogste score).

      CONTEXT
Door de steeds betere diagnostiek en behandeling zien we in 

België een stijging van overleving bij oncologische patiënten van 3% bij 
vrouwen tot 5% bij mannen.

Daarbij zullen steeds meer oncologische patiënten in de thuiszorg 
verder behandeld worden. Hierbij moet de gespecialiseerde zorg echter 
verder gezet worden.

Omdat de oncologische patiëntenpopulatie nood heeft aan verdere 
gespecialiseerde zorgen bestaat de nood om de thuisverpleegkundigen 
verder op te leiden in de specifieke oncologische kennis en kunde.  

DOELSTELLINGEN

Oncopunt heeft een dubbele doelstelling:

- het ontwikkelen van een cross-platform applicatie voor
thuisverpleegkundigen waarbij door het gebruik van digitale
media specifieke verpleegkundige oncologische richtlijnen
en raadgevingen op maat van het zorgtraject van de patiënt
aan de thuisverpleegkundige en de patiënt gegeven kunnen
worden.

- het onderzoeken van o.a. de effectiviteit, de ervaringen van de
thuisverpleegkundigen en en de usability van de cross-
platform applicatie.
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