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Voorwoord
Het thema ‘Kankerzorg in de eerste lijn’ staat binnen oncologisch Nederland nog
onvoldoende op de agenda. Dat concludeerde de Signaleringscommissie Kanker (SCK)
in 2007, het jaar waarin de Gezondheidsraad het rapport ‘Nacontrole in de oncologie.
Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen’ uitbracht. In dit rapport adviseert de
Gezondheidsraad de mogelijkheid te onderzoeken om de eerste lijn meer te betrekken
bij de nazorg voor en nacontrole van patiënten met kanker. Voor de SCK was dit advies
de reden om een verkennende studie te verrichten naar de eerstelijnszorg voor
patiënten met kanker in de fase na de primaire behandeling. De noodzaak om deze
studie uit te voeren werd versterkt door de vergrijzing, de daarmee gepaard gaande
toenemende incidentie van kanker, en door de verbeterde behandeling waardoor de
gemiddelde levensduur na de diagnose kanker steeds verder toeneemt. Deze trends
leiden tot een hogere prevalentie van kanker en een zwaardere belasting van de
gezondheidszorg in de komende decennia.
Op het gebied van vroegdiagnostiek en in de terminale fase speelt de eerste lijn al
langer een belangrijke rol, maar ook tijdens andere fasen van de oncologische keten
kan de eerste lijn een grotere bijdrage leveren. Zeker nu kanker door verbeterde
behandelingen steeds meer een chronisch karakter krijgt, is er behoefte aan generieke
nazorg die bij uitstek door een generalist als de huisarts en andere
eerstelijnsprofessionals kan worden verleend. Dat past ook bij de uitstekend
ontwikkelde eerstelijnszorg in ons land, waarop men rechtstreeks een beroep kan
doen bij alle gezondheidsvragen en -problemen.
Genoemde ontwikkelingen vragen erom de verantwoordelijkheid bij de nazorg voor
en nacontrole van patiënten met kanker - meer dan voorheen - ook bij de eerste lijn te
leggen. Dit rapport wil ertoe bijdragen dat deze ontwikkeling verder wordt doorgezet
en vorm krijgt, en dat de randvoorwaarden om dit te realiseren optimaal worden
ingevuld. De werkgroep doet in dit rapport aanbevelingen om deze gezamenlijke
verantwoordelijkheid van de eerste en tweede lijn voor optimale zorg voor patiënten
met kanker waar te kunnen maken, met speciale aandacht voor de fase na de primaire
behandeling waarin nazorg en nacontrole nodig zijn; de zogenaamde ‘chronische fase’.

Prof. dr. J.A. Knottnerus, voorzitter van de SCK-werkgroep
‘Kankerzorg in de eerste lijn’

Voorwoord

7

 erantwoording en samenstelling
V
werkgroep
In 2008 heeft de Signaleringcommissie Kanker (SCK) van KWF Kankerbestrijding
de werkgroep ‘Kankerzorg in de eerste lijn’ ingesteld. Deze SCK-werkgroep heeft
zich toegelegd op het in kaart brengen van de eerstelijnszorg voor patiënten met
kanker - met een extrapolatie naar de toekomst - en zich daarbij beperkt tot de
eerstelijnszorg na de primaire behandeling van kanker. Aan dr. M. van den Akker en
prof. dr. F.G. Schellevis is de opdracht verstrekt voor het laten verrichten van een
aantal achtergrondstudies.
Voor de uitvoering van deze achtergrondstudies zijn onderzoekers aangetrokken.
Onder begeleiding van dr. M. van den Akker heeft drs. L. Deckx van de Katholieke
Universiteit Leuven een analyse uitgevoerd van gegevens uit het RegistratieNet
Huisartspraktijken (RNH). Tevens is onder begeleiding van dr. M. van den Akker een
kwalitatieve studie verricht aan de hand van diepte-interviews en een
(online)focusgroep. Dit laatste onderzoek is uitgevoerd door drs. E. Geelen en
dr. H. van der Boom. Bij de begeleiding van dit onderzoek was tevens dr. A. Krumeich
betrokken. Allen waren werkzaam bij de Universiteit Maastricht.
Onder begeleiding van prof. dr. F.G. Schellevis zijn vier studies uitgevoerd binnen het
NIVEL. Dit betrof in de eerste plaats een analyse van gegevens uit het Landelijk
Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH). Daarnaast heeft dr. L. Jabaaij een analyse
van oncologische richtlijnen en NHG-standaarden, en een literatuuronderzoek
uitgevoerd. Dr. L.F.J. van der Velden heeft uitgaande van de bevindingen uit boven
genoemde studies een capaciteitsraming uitgevoerd van het benodigd aantal
huisartsen in de toekomst voor de zorg voor patiënten behandeld voor kanker.
De in dit rapport opgenomen hoofdstukken - die verslag doen van de achtergrond
rapportages (bijlage A tot en met E) - zijn voorbereid door drs. L. Deckx (hoofdstuk 3),
drs. E. Geelen en dr. M. van den Akker (hoofdstuk 4), prof. dr. F.G. Schellevis (hoofdstuk 5
en 6), dr. L.F.J. van der Velden (hoofdstuk 7) en bewerkt onder verantwoordelijkheid van
de werkgroep. De inleiding, samenvatting van de bevindingen en methodologische
opmerkingen (hoofdstuk 8), en de beschouwing, conclusies en (kern)aanbevelingen
zijn met input van - en onder verantwoordelijkheid van - de werkgroep geschreven door
dr. J.F.A.M. Wijffels. De samenvatting en de samenvatting voor de leek zijn voorbereid
door respectievelijk dr. L. Jabaaij en drs. M. Evenblij en bewerkt onder
verantwoordelijkheid van de werkgroep. De Engelse vertaling van de samenvatting is
gemaakt door dr. N. Hillen. De inhoudelijke redactie van het rapport is uitgevoerd
door de secretaris en de voorzitter van de werkgroep, respectievelijk dr. J.F.A.M.
Wijffels en prof. dr. J.A. Knottnerus.
In de SCK-werkgroep hadden eerste- en tweedelijnsprofessionals, epidemiologen en
een vertegenwoordiging vanuit het patiëntenperspectief zitting. Alle leden namen op
persoonlijke titel deel aan de werkgroep. Afstemming met de activiteiten van de
parallel ingestelde SCK-werkgroep ‘Kanker bij ouderen’ is gewaarborgd door twee
personen tot lid van beide SCK-werkgroepen te benoemen; prof. dr. E. Schadé en
prof. dr. J.P.J. Slaets.

Verantwoording en samenstelling werkgroep

9

Samenstelling werkgroep:
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Nazorg bij kanker: de rol van de eerste lijn

Samenvatting voor de leek
Het aantal kankerpatiënten zal de komende jaren aanzienlijk toenemen. Dat komt
door de vergrijzing van de bevolking - kanker komt relatief veel voor bij ouderen - maar
ook doordat de behandelmogelijkheden voor veel tumoren zijn verbeterd, waardoor
patiënten langer leven. Dit betekent ook dat steeds meer kankerpatiënten, soms jaren
na hun behandeling, te maken kunnen krijgen met de gevolgen van hun ziekte en de
behandeling ervan.
Vooral de tweedelijnszorg is tot nu toe betrokken bij de nacontrole van en nazorg
voor kankerpatiënten. De druk op de tweede lijn wordt echter steeds groter door het
groeiend aantal kankerpatiënten, en er is in veel gevallen geen bewijs dat nazorg door
de medisch specialist beter is dan nazorg door bijvoorbeeld de huisarts. Bovendien
hebben deze patiënten ook behoefte aan inbreng vanuit de eerste lijn; bijvoorbeeld
huisartsenzorg bij meer algemene medische en psychosociale klachten.
De werkgroep ‘Kankerzorg in de eerste lijn’ van de Signaleringscommissie Kanker
(SCK) doet in dit rapport daarom aanbevelingen voor een goede eerstelijnszorg - van
huisartsen en andere eerstelijnszorgprofessionals - voor kankerpatiënten. Daarbij is
speciale aandacht voor de fase na de primaire behandeling.
Specifieke aandacht nodig voor de chronische fase van kanker
Na de behandeling van kanker kan het lang duren voordat duidelijk is of er
genezing is. Vaak zijn langdurige nacontrole en nazorg nodig, met aandacht voor
bijvoorbeeld revalidatie, arbeidsre-integratie, psychosociale problematiek en
gezondheidsbevordering. Daarnaast is lange tijd waakzaamheid geboden vanwege
de mogelijke terugkeer van de kanker en de mogelijke effecten van de behandeling die
pas later blijken. Bovendien vereisen eventuele bijkomende chronische aandoeningen
bijzondere aandacht, zeker bij oudere patiënten. De fase na de behandeling, waarin
nog behoefte is aan enige vorm van nazorg of nacontrole, wordt in dit rapport
uitvoerig besproken en wordt de ‘chronische fase’ genoemd. Het woord ‘chronisch’
benadrukt dat deze fase een periode van tientallen jaren kan beslaan, maar ook dat
het in deze fase om zorg en behoeften kan gaan die zich ook voordoen bij patiënten
die lijden aan chronische aandoeningen zoals bijvoorbeeld diabetes mellitus.
De SCK-werkgroep ‘Kankerzorg in de eerste lijn’ heeft aan de hand van registraties,
diepte-interviews, (online)focusgroepen, literatuurstudie en de beoordeling van
richtlijnen voor artsen, zowel de aard en omvang van de huisartsenzorg in kaart
gebracht als de rol die onder andere thuiszorgverpleegkundigen en paramedici
kunnen spelen bij de zorg voor kankerpatiënten in de chronische fase. Het rapport
beperkt zich tot de situatie in Nederland. Het volgende wordt geconstateerd:
•

Vaak andere chronische aandoeningen naast kanker
Uit onderzoek van een groot aantal kankerpatiënten uit huisartspraktijken
blijkt dat ongeveer 70% van hen - afhankelijk van de leeftijd - lijdt aan een
chronische aandoening (comorbiditeit). Vaak gaat het om hart- en vaatziekten,
diabetes mellitus, osteoporose en chronische longziekten. De ziektelast van
kankerpatiënten is extra hoog omdat zij naast (een van) deze chronische
aandoeningen ook nog kanker hebben.
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•

Behoefte aan een proactieve opstelling van de huisarts
De geïnterviewde kankerpatiënten hebben behoefte aan een meer proactieve
opstelling van hun huisarts. Kankerpatiënten zijn niet altijd mondig genoeg om
hun klachten en problemen op tafel te leggen, terwijl huisartsen tot nu toe vooral
in actie komen als patiënten zich met klachten en problemen melden. Huisartsen
zijn ook niet snel geneigd kankerpatiënten in de chronische fase door te verwijzen
voor specifieke eerstelijnszorg die bijvoorbeeld thuiszorgverpleegkundigen of
paramedici kunnen leveren. De werkwijze van de huisarts past bij de gegroeide
situatie dat de proactieve nazorg en nacontrole tot nu toe vooral in de tweede lijn
plaatsvindt.

•

Coördinatie van de nazorg vraagt aandacht
Voor de coördinatie van de nazorg zou een casemanager uitkomst kunnen bieden:
iemand met een brede blik, die een goede relatie heeft met de patiënt en optreedt
als centraal aanspreekpunt, die waar nodig initiatief neemt en zo de continuïteit
van de zorg garandeert. De huisarts is hiervoor de aangewezen persoon, maar
deze heeft vaak weinig tijd. Hieraan zou een vorm van casemanagement
vanuit de huisartspraktijk tegemoet kunnen komen, waarbij de huisarts de
regie over het medische deel voert en een andere zorgprofessional - zoals de
praktijkondersteuner huisarts (POH) of praktijkverpleegkundige - de afstemming
en samenhang van het niet-medische zorgdeel bewaakt.

•

Groter beroep op huisartsenzorg bij kanker
Kankerpatiënten doen een groter beroep op huisartsenzorg dan patiënten zonder
kanker. Naarmate patiënten langer kanker hebben (gehad), neemt de behoefte
aan huisartsenzorg wel af; maar deze blijft hoger dan gemiddeld, vooral bij
borstkanker- en prostaatkankerpatiënten. Als kankerpatiënten ook bijkomende
aandoeningen hebben, is het beroep dat zij doen op huisartsenzorg het grootst.

•

Betere richtlijnen voor nazorg nodig
In de meeste medisch-specialistische richtlijnen voor de behandeling van
specifieke tumoren is de rol van de huisarts bij de nazorg en nacontrole niet
eenduidig geformuleerd. De standaarden van het Nederlands Huisartsen
Genootschap (NHG) besteden nog weinig tot geen specifieke aandacht aan
patiënten die zijn behandeld voor kanker. Ook geven de diverse richtlijnen en
standaarden weinig informatie over hoe te handelen in het geval van bijkomende
aandoeningen naast kanker.
Uit de internationale wetenschappelijke literatuur blijkt een behoefte aan
richtlijnen voor de zorg voor kankerpatiënten die de primaire behandeling
achter de rug hebben. De rol van de huisarts, maar ook van andere
eerstelijnszorgprofessionals, moet hierin nadrukkelijk aan de orde komen, evenals
de onderlinge communicatie en samenwerking tussen de huisarts en de specialist.
Uit de literatuur blijkt dat een goede communicatie tussen specialist en huisarts
een positieve invloed heeft op de tevredenheid van patiënten. Patiënten vinden
continuïteit van zorg belangrijk en verwachten dat hun huisarts goed op de
hoogte is van de diagnose, behandeling, prognose en eventuele late effecten van
kanker of de behandeling ervan. Een (per patiënt op te stellen) nazorgplan biedt de
mogelijkheid dit vast te leggen. In de literatuur wordt het belang van de invoering
van een nazorgplan onderstreept.
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•

Toenemende vraag naar huisartsenzorg in chronische fase verwacht
In de periode 2010 tot 2020 zal het aantal kankerpatiënten waarschijnlijk met
meer dan de helft toenemen van 576.00 tot ruim 900.000. Doordat mensen met
kanker langer leven, neemt het aantal kankerpatiënten in de chronische fase zelfs
toe met meer dan 60%. Dit heeft gevolgen voor de benodigde capaciteit in de
eerste en de tweede lijn. Voor de eerste lijn wordt verwacht dat uitgaande van het
huidige zorggebruik in de huisartspraktijk de totale vraag naar huisartsenzorg
tussen 2010 en 2020 met 7% zal stijgen, waarvan 1% wordt veroorzaakt door
kanker. Een grotere rol van de huisarts bij de nazorg en nacontrole zorgt voor een
extra groei van de vraag naar huisartsenzorg met nog eens 3% in de periode
2010-2020. In totaal groeit de behoefte aan huisartsenzorg in de chronische fase
bij kanker over die periode naar schatting dus met 4%.

Grotere rol van de eerste lijn in de chronische fase
In navolging van de Gezondheidsraad pleit de werkgroep ‘Kankerzorg in de eerste lijn’
voor een grotere rol van de eerste lijn in de oncologische zorgketen. Op basis van het
uitgevoerde onderzoek concludeert de werkgroep dat de eerste lijn dan wel beter
moet worden voorbereid op deze rol. Daarom is aandacht voor een aantal punten
noodzakelijk:
•

Gezamenlijke verantwoordelijkheid van eerste en tweede lijn
De zorg voor kankerpatiënten vraagt om meer gezamenlijke verantwoordelijkheid
van de eerste en tweede lijn, met een duidelijke taakverdeling en onderlinge
afspraken over wie belast is met welke zorg. Medisch specialisten zullen zich gezien de te verwachten groei van het aantal kankerpatiënten - meer moeten
richten op de zorg waarin ze bij uitstek deskundig zijn: diagnostiek en de
tumorspecifieke behandeling. De betrokkenheid en verantwoordelijkheid van
huisartsen voor de nazorg en nacontrole zullen moeten toenemen en hun houding
moet proactiever worden. Iets wat patiënten ook verwachten. Daarbij is van
belang dat patiënten goed worden geïnformeerd over wie het beste is toegerust
voor welke zorg, zodat zij weten wanneer zij een beroep op de huisarts, de
specialist, of andere zorgprofessionals kunnen doen.

•

Belang van integrale zorg en snelle invoering van individueel nazorgplan
Oncologische zorg is zeker bij bijkomende aandoeningen naast kanker steeds
meer integrale zorg. Richtlijnen moeten hieraan meer aandacht besteden. Dat
kan door relevante informatie uit richtlijnen van huisartsen op te nemen in
specialistische richtlijnen, opdat de eerste lijn een passende bijdrage levert aan de
oncologische zorg. Veel problemen die kankerpatiënten ervaren zijn niet specifiek
voor de aard van de tumor, zoals psychosociale, relationele en seksuele problemen
en de terugkeer naar werk. De eerstelijnszorg heeft hierbij veel te bieden.
Snelle invoering van een op de patiënt afgestemd individueel nazorgplan is
gewenst. Goede communicatie, afstemming en afspraken tussen de medisch
specialist, huisarts en patiënt zijn daarvoor de basis. Het nazorgplan moet
vastleggen hoe de nacontrole plaatsvindt, welke medische en niet-medische
zorg gewenst is en hoe het casemanagement wordt uitgevoerd. Inbreng van de
zorgprofessionals én de patiënt is hierbij van belang.
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•	Aandacht voor de organisatie van complexe zorg en
deskundigheidsbevordering
Integrale zorg voor kankerpatiënten met andere chronische ziekten, met daarbij
extra aandacht voor eventuele geriatrische (met de hoge leeftijd samenhangende)
aspecten, is bij uitstek een taak voor de eerste lijn. De wetenschappelijke
vereniging van huisartsen - het NHG - zal de uitvoering van deze zorg verder vorm
moeten geven.
Huisartsen hebben adequate basiskennis en vaardigheden nodig voor
het bieden van goede nazorg voor kankerpatiënten. Gezamenlijke
opleidingstrajecten van huisartsen en specialisten, maar ook van huisartsen,
thuiszorgverpleegkundigen en paramedici kunnen daaraan bijdragen. Nascholing
en deskundigheidsbevordering kunnen inzicht geven in de houding en
verschillende rollen van de huisarts en de specialist tijdens de verschillende fasen
van de oncologische zorg. Ook dienen daarbij onderwerpen als comorbiditeit,
late effecten van behandeling en mogelijke conflicten tussen de behandeling van
kanker en die van bijkomende aandoeningen, aan bod te komen.
•

•

•
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Vergroten capaciteit van de eerste lijn noodzakelijk
Het huidige aantal huisartsen (zo’n 8.000 huisartsen) is over tien jaar
onvoldoende voor het leveren van de gewenste zorg voor kankerpatiënten in
de chronische fase. Uitbreiding van de capaciteit van de huisartsopleiding, het
delegeren van taken naar POH’ers of praktijkverpleegkundigen en doorverwijzing
naar andere zorgprofessionals in de eerste lijn kunnen verlichting brengen.
Huisartsen maken nu nog weinig gebruik van die mogelijkheden. Daarom moet
het aanbod van nazorgmogelijkheden meer onder de aandacht van (huis)artsen en
patiënten worden gebracht.
Stimuleren van onderzoek naar comorbiditeit bij kanker
Er is behoefte aan onderzoek naar de invloed (van de behandeling) van bijkomende
aandoeningen (comorbiditeit) op de behandeling van kanker, en naar late effecten
van deze behandelingen. Daarbij is een ziekteoverstijgende aanpak nodig.
Onderzoek naar comorbiditeit bij kanker moet hoog op de onderzoeksagenda
komen te staan van de wetenschappelijke beroepsvereniging van huisartsen
(het NHG), de universiteiten en de financiers van gezondheidsonderzoek.
Daarnaast is onderzoek gewenst naar de mogelijkheden en gevolgen van
taakherschikking voor de kwaliteit van de nazorg.
Vergroten van draagvlak en nieuwe afspraken over financiering
Het is van belang dat het NHG consensus onder huisartsen bereikt over hun
grotere rol bij de nazorg en nacontrole. De wetenschappelijke verenigingen van
specialisten hebben als taak om draagvlak onder tweedelijnszorgprofessionals
te creëren voor deze nieuwe vorm van samenwerking. ICT kan bijdragen aan het
verbeteren van de communicatie tussen de oncologisch specialist en de huisarts.
De invoering van een elektronisch patiëntendossier dat voor de huisarts en de
specialist toegankelijk is, is hierbij van groot belang.
Een herschikking van taken en een adequate zorg voor patiënten met kanker in de
chronische fase vereisen aanpassingen in het beleid en de financiering van de zorg.
Daarbij zijn afspraken met het College voor zorgverzekeringen (CVZ) onontbeerlijk.
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Conclusies en aanbevelingen
De werkgroep ‘Kankerzorg in de eerste lijn’ concludeert dat medisch specialisten en
huisartsen elkaar meer moeten betrekken bij de zorg voor patiënten met kanker;
in alle fasen van de oncologische zorg. Kernwaarden daarbij zijn: betere onderlinge
communicatie, continuïteit van de zorg, complementariteit in het handelen, en
coördinatie van de eerste- en tweedelijnszorg rondom de individuele patiënt. De
tweede lijn heeft vooral een rol in de klinische diagnostiek en behandeling van de
tumor, de eerste lijn heeft behalve in de vroege opsporing en herkenning een steeds
belangrijkere rol in de nazorg en nacontrole tijdens de chronische fase.
De kankerpatiënt komt onder de hoede van de huisarts volgens een in goed
overleg tussen specialist, huisarts en patiënt op maat opgesteld nazorgplan.
Afspraken over algemeen medische en psychosociale zorg, de zorg voor bijkomende
aandoeningen en het casemanagement vormen vaste onderdelen van dit nazorgplan.
(Medische) beroepsgroepen dienen daartoe te werken aan draagvlak onder hun
leden over de nieuwe rolopvatting, de uitwerking van de nazorg in richtlijnen,
deskundigheidsbevordering en het opzetten van gezamenlijke opleidingstrajecten.
Daarbij dient uitdrukkelijk aandacht te zijn voor comorbiditeit bij kanker.
Uitbreiding van de eerstelijnszorgverlening, elektronische uitwisseling van
patiëntgegevens en passende financieringsarrangementen zijn noodzakelijk.
In het belang van de patiënt moet kankerzorg in de eerste lijn hoog op de
onderzoeksagenda van het NHG, het universitaire kankeronderzoek en financiers van
gezondheidsonderzoek komen te staan.
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Samenvatting
Het aantal kankerpatiënten zal de komende jaren aanzienlijk toenemen. Een belangrijke
reden hiervoor is de vergrijzing van de bevolking: kanker komt relatief veel voor bij
ouderen. Daarnaast zijn de behandelmogelijkheden voor veel tumoren verbeterd en
neemt de levensduur van kankerpatiënten toe. Kanker krijgt hierdoor steeds meer het
karakter van een chronische aandoening. Dit betekent ook dat meer patiënten na de
behandeling kunnen kampen met de gevolgen van kanker en de - vaak ingrijpende behandeling. Soms komen deze gevolgen pas jaren later aan het licht. Omdat
kankerpatiënten gemiddeld ouder zijn, hebben ze vaak ook te maken met andere
chronische aandoeningen.
De gezondheidszorg staat de komende jaren voor de uitdaging om het stijgende
aantal kankerpatiënten optimale zorg te kunnen blijven bieden. Omdat vooral
tweedelijnszorgprofessionals - naast de diagnostiek en behandeling - de nazorg en
nacontrole verrichten, neemt de druk op de tweedelijnszorg toe. Hoewel huisartsen
en andere eerstelijnszorgprofessionals in het verleden belangrijke bijdragen hebben
geleverd aan de ontwikkeling van de kankerzorg, maakt de eerstelijnszorg op dit
moment nog maar in beperkte mate deel uit van de oncologische keten: de huisarts
speelt met name een rol in de (vroeg)diagnostische en terminale fase.
De Gezondheidsraad adviseerde in 2007 in zijn rapport ‘Nacontrole in de oncologie’ de
mogelijkheid te onderzoeken om de eerstelijnszorg meer te betrekken bij de nazorg
voor en nacontrole van kankerpatiënten. Ook vanuit het perspectief van de
kankerpatiënt is er behoefte aan inbreng vanuit de eerste lijn, bijvoorbeeld wat betreft
algemene medische en psychosociale zorg.
De werkgroep
De werkgroep ‘Kankerzorg in de eerste lijn’ van de Signaleringscommissie Kanker (SCK)
doet in dit rapport aanbevelingen voor een goede eerstelijnszorg in de oncologische
keten met speciale aandacht voor de chronische fase. De werkgroep baseert zich
hierbij zowel op eerder uitgebrachte rapporten en adviezen als op zelf uitgevoerde
achtergrondstudies die de eerstelijnszorg voor kankerpatiënten tijdens de chronische
fase kwantitatief en kwalitatief in beeld brengen.
Definitie chronische fase
De werkgroep definieert de chronische fase als de fase na afronding van de primaire
behandeling zo lang er sprake is van enige vorm van nazorg en nacontrole. De terminale
fase maakt geen deel uit van de chronische fase en valt buiten de scoop van dit
rapport. Het begrip ‘chronische fase’ geeft uitdrukking aan het feit dat het na de
primaire behandelfase nog lang kan duren (soms tientallen jaren) voordat duidelijk is
of genezing al dan niet is bereikt. Vaak zal ook een langdurig nacontrole- en
nazorgtraject nodig zijn met aandacht voor bijvoorbeeld revalidatie, arbeidsreintegratie, psychosociale problematiek en bevordering van een gezonde leefstijl.
Bovendien is over lengte van jaren waakzaamheid nodig ten aanzien van mogelijke
recidieven en late effecten als gevolg van de behandeling. Ook vereist eventuele
comorbiditeit bijzondere aandacht, zeker bij kankerpatiënten op hogere leeftijd.
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Achtergrondstudies uitgevoerd door de werkgroep
De door de werkgroep uitgevoerde achtergrondstudies richtten zich op de volgende
vragen:
1.	Wat is de omvang van comorbiditeit bij kankerpatiënten?
2.	Hoe denken eerstelijnszorgprofessionals en patiënten over de kankerzorg in de
chronische fase?
3.	Wat is het huidige eerstelijnszorggebruik van kankerpatiënten in de chronische
fase?
4.	Wat zeggen richtlijnen en de wetenschappelijke literatuur over de rol van de
huisarts in de kankerzorg en de aanwezigheid van comorbiditeit bij kanker?
5.	Is de capaciteit binnen de eerste lijn voldoende om de toekomstige zorgvraag op te
vangen?
Er is gebruikgemaakt van data-analyses op basis van huisartsenregistraties, diepteinterviews, focusgroepen, literatuuronderzoek, een analyse van oncologische
richtlijnen en standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en een
capaciteitsraming. Hieronder volgt een overzicht van de onderzoeksresultaten.
Comorbiditeit bij kankerpatiënten
De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) van het Integraal Kankercentrum Nederland
(IKNL) registreert hoe vaak kanker voorkomt, welke behandeling mensen krijgen en
wat de prognose is. De NKR houdt echter geen gegevens bij over de chronische
aandoeningen* waaraan patiënten naast kanker lijden. Patiënten kunnen
voorafgaand aan de diagnose kanker lijden aan chronische aandoeningen, maar deze
kunnen ook later ontstaan tijdens de chronische fase of optreden als gevolg van de
behandeling. Deze chronische aandoeningen en de behandeling daarvan kunnen de
diagnose en/of behandeling van kanker compliceren en de prognose beïnvloeden.
In de onderzochte groep patiënten lijdt het merendeel aan een chronische aandoening
ten tijde van de diagnose kanker. Het patroon van bijkomende chronische
aandoeningen van kankerpatiënten verschilt - zowel voorafgaand aan als in de eerste
vijf jaar na de diagnose kanker - niet noemenswaardig van het ziektepatroon van
leeftijdsgenoten zonder kanker. Het gaat hierbij vooral om ouderdomsaandoeningen
zoals hart- en vaatziekten, endocriene ziekten als diabetes mellitus, aandoeningen
van het bewegingsapparaat en COPD. Daarbij moet bedacht worden dat de
kankerpatiënten naast deze chronische aandoeningen nog een kwaadaardige ziekte
hebben en daarmee een extra grote ziektelast en zorgbehoefte. Het percentage
kankerpatiënten zonder comorbiditeit is zeer laag.
Eerstelijnszorgprofessionals en kankerpatiënten aan het woord
Aan eerstelijnszorgprofessionals - huisartsen, thuiszorgverpleegkundigen, paramedici,
psychologen en maatschappelijk werkers - en kankerpatiënten is in diepte-interviews
en (online)focusgroepen gevraagd hoe zij denken over de kankerzorg tijdens de
chronische fase in de eerste lijn. Uit de interviews komen twee verschillende houdingen
van de zorgprofessionals richting de kankerpatiënt naar voren: zorgprofessionals
kunnen zich reactief of proactief opstellen. Huisartsen stellen zich met name reactief
op: ze komen vooral in actie als patiënten het initiatief nemen en zich melden met
* Binnen het IKNL wordt in een aantal gevallen comorbiditeit geregistreerd in het kader van onderzoeksprojecten. Het
IKZ registreert comorbiditeit bij kanker standaard.
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klachten en problemen. Ze beschouwen kankerpatiënten in die zin als ‘gewone’
patiënten. Dat wil niet zeggen dat huisartsen geen oog hebben voor de specifieke
problemen waarmee deze patiënten vaak nog lang na de diagnose en de behandeling
worstelen: kanker is volgens hen een ingrijpende ziekte. Bovendien moet hun meer
reactieve benadering worden gezien in de tot nu toe bestaande context waarin de
medisch specialist in de regel de nacontrole verzorgt. Maar omdat huisartsen
kankerpatiënten vooral zien als ‘gewone’ patiënten zijn ze niet snel geneigd om hen in
de chronische fase door te verwijzen naar eerstelijnszorgprofessionals die zich richten
op bijzondere zorg. Huisartsen blijken niet altijd op de hoogte te zijn van specifieke
programma’s voor kankerpatiënten zoals bijvoorbeeld ‘Herstel & Balans’.
Thuiszorgverpleegkundigen, paramedici, psychologen en maatschappelijk werkers
hebben veelal een andere kijk op de zorgverlening aan kankerpatiënten in de
chronische fase. Zij pleiten voor een meer proactieve benadering van patiënten en
beschouwen het als een belangrijk onderdeel van hun werk om problemen in het
dagelijks leven bij patiënten actief te signaleren. Zij menen dat huisartsen weinig
geneigd zijn om herstellende kankerpatiënten naar hen door te verwijzen voor
specifieke nazorg; ze voelen zich daardoor belemmerd in het bieden van zorg.
Ook de geïnterviewde kankerpatiënten menen dat de attitude van de huisarts
proactiever zou mogen zijn. Kankerpatiënten voelen zich niet altijd mondig genoeg
om zelf hun klachten en problemen op tafel te leggen. Het door huisartsen genoemde
bezwaar van te sterke medicalisering van hun klachten delen zij niet.
Tijdens de interviews is ook gevraagd naar ideeën over de mogelijke rol van een
casemanager. De in het onderzoek betrokken eerstelijnszorgprofessionals en
kankerpatiënten zijn het eens over de competenties waaraan een casemanager zou
moeten voldoen: iemand met een brede blik, die een goede relatie heeft met de
patiënt en fungeert als centraal aanspreekpunt, die waar nodig initiatief neemt en die
op die manier continuïteit van zorg garandeert.
Zowel eerstelijnszorgprofessionals als kankerpatiënten zouden de rol van casemanager
bij de huisarts willen leggen, maar er is ook wat ambivalentie. De huisarts zou te
weinig tijd hebben en te weinig aandacht voor psychosociale problemen. Sommige
geïnterviewden opperen om binnen het werk van de casemanager onderscheid te
maken tussen een medisch deel en een niet-medisch zorgdeel. Huisartsen zouden een
regiefunctie kunnen vervullen wat betreft het medische deel. Een zorgprofessional
zoals de praktijkondersteuner huisarts (POH) of praktijkverpleegkundige die nauw
met de huisarts samenwerkt, zou de regie over het niet-medische zorgdeel op zich
kunnen nemen. Het voordeel van casemanagement vanuit de huisartspraktijk is dat
de huisarts van meet af aan betrokken is bij de zorg als geheel.
Gebruik van huisartsenzorg in de chronische fase van kanker
Is de huisarts in de dagelijkse praktijk in beeld bij de zorgverlening aan kanker
patiënten in de chronische fase? Deze vraag is bevestigend te beantwoorden:
kankerpatiënten (in dit onderzoek ruim 8.700 patiënten) doen een groter beroep op
huisartsenzorg dan patiënten zonder kanker. Zij hebben jaarlijks bijna anderhalf keer
zo vaak contact met de huisartspraktijk en de huisarts komt gemiddeld vier keer zo
vaak bij hen op huisbezoek. Ook schrijft de huisarts anderhalf keer zo veel recepten uit
voor geneesmiddelen. Deze verschillen gelden voor mannelijke en vrouwelijke
kankerpatiënten ouder dan 30 jaar. Het gebruik van huisartsenzorg door jongere
kankerpatiënten verschilt niet van dat van leeftijdsgenoten zonder kanker.
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Dit patroon in zorggebruik is consistent voor patiënten met verschillende tumoren.
Het zorggebruik van kankerpatiënten in de huisartspraktijk neemt in de loop der tijd
wel af, maar op het niveau van de vergelijkingsgroep zonder kanker komt het voor de
meesten niet. Vooral borstkanker- en prostaatkankerpatiënten blijven een hoog
zorggebruik houden.
Zoals te verwachten neemt het zorggebruik toe zodra er sprake is van comorbiditeit
bij kanker. Kankerpatiënten met een of meer chronische aandoeningen hebben het
hoogste zorggebruik.
Richtlijnen en literatuur over de huisarts en comorbiditeit
Oncologische richtlijnen besteden in wisselende mate aandacht aan de rol van
eerstelijnszorgprofessionals bij de oncologische zorgverlening. Om een rol in de
oncologische zorgketen te kunnen vervullen, heeft de huisarts informatie nodig over
diagnose, behandeling en follow-up. Een aantal richtlijnen geeft aan wanneer de
medisch specialist welke informatie moet verschaffen aan de huisarts. De behandelend
specialist kan ook profiteren van de specifieke kennis van de huisarts over de patiënt:
een enkele richtlijn adviseert de huisarts te raadplegen. De meeste van de bestudeerde
tumorspecifieke richtlijnen noemen de huisarts expliciet als een professional die een
rol zou kunnen hebben bij de nazorg en nacontrole, hoewel de richtlijnen verschillen
in de mate waarin huisartsen een rol krijgen toebedeeld.
De bestudeerde NHG-standaarden besteden veel aandacht aan het stellen van de juiste
diagnose en het uitsluiten van een maligniteit bij de patiënt. NHG-standaarden bieden
weinig tot geen specifieke aandacht aan patiënten die in het verleden zijn behandeld
voor kanker.
Hoewel comorbiditeit bij kankerpatiënten veel voorkomt, geven de bestudeerde
oncologische richtlijnen op een enkele uitzondering na weinig informatie over hoe te
handelen in het geval van comorbiditeit bij kanker. Dit geldt ook voor de
NHG-standaarden. De mogelijke interactie tussen kanker en comorbiditeit bij
diagnostiek en behandeling blijft hierdoor onderbelicht.
De internationale wetenschappelijke literatuur is eenduidig in de bevinding dat er
behoefte is aan richtlijnen voor de zorg voor kankerpatiënten die de primaire
behandeling achter de rug hebben. De rol van eerstelijnszorgprofessionals moet
hierbij nadrukkelijker aan de orde komen, evenals het monitoren van
gezondheidsstatus, vroege detectie en behandeling van zowel nieuwe klachten als
late effecten van de behandeling en aanpassingen in de leefstijl. Het belang van een
individueel nazorgplan wordt veelvuldig genoemd. Dit plan moet informatie bevatten
over tumorkenmerken, verrichte diagnostiek en behandeling (inclusief de reactie
daarop van de patiënt), de aard en frequentie van nacontroles, te verwachten late
effecten van de ziekte en de behandeling, aanbevelingen voor gezond gedrag en de rol
van de verschillende zorgprofessionals bij de nazorg. Communicatie en informatieuitwisseling tussen de verschillende zorgprofessionals krijgen in veel studies
aandacht. Hieruit blijkt dat een goede communicatie tussen specialist en huisarts
rechtstreeks van invloed is op de tevredenheid van de patiënt. Patiënten vinden
continuïteit van zorg belangrijk en verwachten dat de huisarts op de hoogte is van
diagnose, behandeling, nazorg en prognose.
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Behoefte aan toekomstige eerstelijnszorg bij kanker in de chronische fase
Geraamd wordt dat tussen 2010 en 2020 het aantal kankerpatiënten in de chronische
fase in Nederland toeneemt met 61%. Het zal duidelijk zijn dat dit gevolgen heeft voor
de benodigde capaciteit in zowel de tweede als de eerste lijn. Om een globale
inschatting te kunnen maken van de gevolgen voor de eerstelijnszorg zijn in een
capaciteitsraming twee scenario’s doorgerekend.
Het eerste scenario is een care as usual-scenario. Dit scenario gaat ervan uit dat het
beroep dat kankerpatiënten in de chronische fase doen op de eerstelijnszorg hetzelfde
blijft. Maar door stijging van het aantal kankerpatiënten en de toename van de
overlevingsduur neemt het aantal consulten van deze patiënten in een normatieve
huisartspraktijk (2.350 patiënten) toe: van ruim 500 consulten in 2010 tot 850
consulten in 2020.
Het tweede scenario is een substitutiescenario. Naast de hierboven genoemde
factoren is rekening gehouden met het feit dat een deel van de nazorg en nacontrole
die nu in de tweede lijn wordt gegeven, in de eerste lijn zal gaan plaatsvinden. Indien
kankerpatiënten in 2020 als gevolg hiervan twee extra huisartsconsulten hebben per
jaar, dan stijgt de vraag naar eerstelijnszorg van mensen met kanker nog veel sterker.
Voor een normatieve huisartspraktijk gaat het dan om een stijging naar ruim 1.100 in
plaats van 850 consulten per jaar in 2020.
Door vergrijzing van de bevolking en de extra toename van het aantal kankerpatiënten
als gevolg van epidemiologische ontwikkelingen, zoals verondersteld in het
care as usual-scenario, zal de totale vraag naar huisartsenzorg tussen 2010 en 2020 met
7% stijgen, waarvan 1% veroorzaakt door kanker. Bij een extra aantal van twee
consulten, zoals verondersteld in het substitutiescenario, neemt de totale vraag naar
huisartsenzorg tussen 2010 en 2020 toe met 10%. Substitutie van de nazorg zorgt dus
voor 3% extra groei van huisartsenzorg door kanker in de periode 2010-2020. In totaal
groeit de behoefte aan huisartsenzorg bij kanker over die periode naar schatting dus
met 4%.
De beroepsgroep bestaat op dit moment uit zo’n 8.000 huisartsen. Zij zullen deze
hogere zorgvraag niet zonder beleidsmaatregelen - waaronder capaciteitsuitbreiding kunnen verwerken.
Standpunt van de werkgroep: grotere rol van de eerste lijn in de chronische fase
Kanker heeft steeds vaker een chronisch karakter en komt bovendien vaak voor in
combinatie met andere chronische aandoeningen. In navolging van het rapport
‘Nacontrole in de oncologie’ uit 2007 van de Gezondheidsraad, pleit de werkgroep
daarom voor een grotere rol van de eerste lijn (de huisarts en andere eerstelijns
zorgprofessionals) in de oncologische zorgketen. Op basis van het uitgevoerde
onderzoek concludeert de werkgroep echter dat de eerstelijnszorg nog onvoldoende is
toegesneden op deze rol. Om de eerste lijn volwaardig deel uit te laten maken van de
oncologische (na)zorgketen behoeft een aantal punten nadere aandacht.
De werkgroep noemt de volgende aandachtsgebieden.
Attitudeverandering nodig bij betrokkenen
De zorg voor de kankerpatiënt vraagt in toenemende mate om een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van de eerste en tweede lijn. Dit vereist van alle betrokkenen
een attitudeverandering. Wanneer medisch specialisten de nazorg en nacontrole voor zover als mogelijk is - in handen gaan leggen van de eerste lijn, dan kunnen zij
zich meer richten op de zorg waarin ze bij uitstek deskundig zijn: diagnostiek en de
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tumorspecifieke behandeling. De werkgroep is van mening dat dit ook positieve
invloed zal hebben op de betrokkenheid (verantwoordelijkheid) en attitude
(proactiviteit) van huisartsen tijdens deze zorgfase. Dit is niet alleen van belang voor
een adequate medische nacontrole, maar sluit - zo blijkt uit de resultaten van deze
studie - ook beter aan bij de wensen van patiënten ten aanzien van de attitude van de
huisarts in de chronische fase. Bij deze ontwikkeling is het van belang dat de patiënt
goed geïnformeerd wordt over wie voor welke zorg het beste toegerust is. Het moet
voor de patiënt duidelijk zijn dat er bij de kankerzorg sprake is van een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van de eerste en tweede lijn.
Zorg als gezamenlijke verantwoordelijkheid: richtlijnen en individueel
nazorgplan
Oncologische richtlijnen fungeren nu vooral als een handvat voor de specialistische
zorg, maar zullen in toenemende mate ook aandacht moeten besteden aan
geïntegreerde oncologische zorg vanuit eerste én tweede lijn. De werkgroep adviseert
om specialistische richtlijnen en NHG-standaarden zodanig te integreren, dat de
eerste lijn een passende bijdrage levert aan de oncologische zorg.
Veel problemen die kankerpatiënten ervaren zijn niet tumorspecifiek. Te denken valt
bijvoorbeeld aan relationele of seksuele problemen, terugkeer naar werk en
verzorging. Daarnaast vragen gezondheidsvoorlichting en gezondheidsbevordering
aandacht. Het is goed voorstelbaar dat juist voor deze zorg in de chronische fase een
common care pathway wordt ontwikkeld die per specifieke situatie dan nader kan
worden ingevuld.
De werkgroep pleit voor snelle invoering van een op de patiënt afgestemd individueel
nazorgplan (IKNL, 2011). Goede communicatie en afstemming tussen medisch
specialist, huisarts en patiënt vormen de basis bij het opstellen van het nazorgplan.
Afspraken over wie welke medische nazorg verleent en wie de nacontroles verricht
gedurende welke periode, moeten in het nazorgplan worden vastgelegd. De common
care pathway zou tevens deel moeten uitmaken van het nazorgplan. Ook dient
vastgelegd te worden hoe het casemanagement tijdens de chronische fase is geregeld;
om continuïteit van zorg te garanderen en de kwaliteit van zorg voor de patiënt in de
chronische fase te optimaliseren.
Organisatie van complexe zorg bij multimorbiditeit
Zorg bij kanker en comorbiditeit vindt nu vaak plaats in gescheiden ketens met ieder
zijn eigen ziektespecifieke behandeling en kijk op de patiënt. Gezien de omvang en
complexiteit van de zorg in het geval van kanker met comorbiditeit is het van belang
dat nagedacht wordt over de wijze waarop de zorg voor patiënten met multimorbiditeit
het best kan worden georganiseerd. De werkgroep adviseert de wetenschappelijke
vereniging van huisartsen - het NHG - de zorg bij multimorbiditeit uit te werken in een
zorgmodel waarin aandacht is voor integrale zorg bij meerdere chronische ziekten.
Multimorbiditeit vraagt om een generalistische benadering met - in het geval van
ouderen - oog voor geriatrische aspecten van de zorg. De werkgroep is van mening dat
hier een primaire taak ligt voor de eerste lijn.
Deskundigheidsbevordering nodig
Om goede nazorg te kunnen verlenen aan kankerpatiënten is het van belang dat
huisartsen beschikken over een adequaat pakket aan kennis en vaardigheden; als
basis voor door hen te verlenen zorg en multidisciplinaire samenwerking.
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De werkgroep adviseert gezamenlijke opleidingstrajecten voor zorgprofessionals uit
verschillende disciplines en echelons op te zetten met aandacht voor communicatie,
afstemming en samenwerking. De werkgroep verwacht dat nascholing en
deskundigheidsbevordering de attitude en de verschillende rollen van artsen tijdens
de verschillende fasen van oncologische zorg verder zullen verhelderen. Nascholing
van eerstelijnszorgprofessionals is bovendien nodig gezien de toenemende
complexiteit van de zorg, de grotere verantwoordelijkheden en de voorgestelde
positie in de oncologische keten. De werkgroep beveelt aan om daarbij ook aandacht
te besteden aan multimorbiditeit, late effecten van de behandeling en mogelijk
conflicterende behandelingen bij kanker en comorbiditeit.
Capaciteit in de eerste lijn vraagt aandacht
De uitgevoerde capaciteitsraming heeft laten zien dat het huidige aantal huisartsen
niet toereikend is om in de komende tien jaar tegemoet te komen aan de zorgvraag van
het toenemend aantal kankerpatiënten in de chronische fase. Dit betekent dat er
maatregelen nodig zijn om voldoende zorgcapaciteit in de eerste lijn te bewerkstelligen.
Tot de mogelijkheden behoren: uitbreiding van de capaciteit van de huisartsopleiding,
taakherschikking in de eerste lijn - waarbij taken van de huisarts gedelegeerd worden
naar bijvoorbeeld de POH of praktijkverpleegkundige - en doorverwijzing naar andere
zorgprofessionals in de eerste lijn. De geïnterviewde eerstelijnszorgprofessionals zoals
thuiszorgverpleegkundigen, paramedici, psychologen en maatschappelijk werkers
geven aan dat zij vanuit hun specifieke deskundigheid zorg kunnen leveren gericht op
verbetering van de kwaliteit van leven van kankerpatiënten in de chronische fase.
Huisartsen lijken op dit moment nog weinig gebruik te maken van deze mogelijkheid.
Dit geldt in bredere zin ook voor bestaande revalidatieprogramma’s. Ook de
patiëntenorganisaties - verenigd in de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten
organisaties (NFK) - hebben patiënten in de chronische fase veel te bieden. De werkgroep
adviseert het aanbod van nazorgmogelijkheden meer onder de aandacht te brengen van
(huis)artsen en patiënten.
Meer onderzoek is nodig
Onderzoek is nodig om hiaten in kennis weg te werken. De werkgroep is van mening
dat er behoefte is aan onderzoek naar het effect van comorbiditeit op de behandeling
en het ontwikkelen van late effecten van de behandeling van kanker. Er is nog weinig
bekend over de mate waarin conflicten tussen verschillende behandelingen optreden,
zoals bijvoorbeeld bij polyfarmacie. Omdat comorbiditeit bij kanker frequent
voorkomt is een ziekteoverstijgende aanpak nodig. De werkgroep vindt dat zorg bij
kanker en comorbiditeit hoog op de onderzoeksagenda moet staan van de
wetenschappelijke vereniging van huisartsen (het NHG), de universitaire afdelingen
huisartsgeneeskunde en de financiers van gezondheidsonderzoek.
De werkgroep adviseert om verder onderzoek te stimuleren naar de voorwaarden voor
en gevolgen van taakherschikking bij de zorg voor kankerpatiënten in de chronische
fase. Nagegaan moet worden in welke mate andere zorgprofessionals dan de huisarts
een rol kunnen spelen om de zorgvraag binnen de huisartspraktijk op te vangen.
Overige randvoorwaarden
Het kunnen waarmaken van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de eerste en
tweede lijn voor de kankerpatiënt - waarbij de huisarts een grotere rol krijgt bij de
nazorg en nacontrole - vraagt om vernieuwing. Het is van belang dat het NHG
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consensus onder huisartsen bewerkstelligt over hun veranderende rol tijdens de
chronische fase. Voor de wetenschappelijke verenigingen van specialisten ligt er een
taak in het creëren van draagvlak onder tweedelijnszorgprofessionals voor deze
nieuwe vorm van samenwerking.
De communicatie tussen de oncologisch specialist en de huisarts dient verbeterd te
worden. Informatie- en communicatietechnologie (ICT) kan hierbij een rol spelen door
ontwikkeling en daadwerkelijke implementatie van een elektronisch patiëntendossier
(EPD) waartoe zowel specialisten als huisartsen toegang hebben.
De verdere ontwikkeling van het EPD maakt ook shared care mogelijk, waarbij behalve
de huisarts en de specialist ook de patiënt rechtstreeks toegang heeft tot het dossier.
Adequate eerstelijnszorg bij kanker in de chronische fase, rekening houdend met
taakherschikking, vereist aanpassingen op het gebied van beleid en financiering van
de zorg. De zorg bij multimorbiditeit zal op een andere wijze gefinancierd moeten
worden dan nu het geval is (DBC’s voor single disease pathways). Met het College voor
zorgverzekeringen (CVZ) moeten afspraken gemaakt worden over financiering van
passende nazorg.
Conclusies
De werkgroep concludeert dat medisch specialisten en huisartsen elkaar meer moeten
gaan betrekken bij de zorg voor patiënten met kanker; in alle fasen van de oncologische
zorg. Uitgangspunten hierbij moeten zijn: aandacht voor onderlinge communicatie
over de behandeling van individuele patiënten, continuïteit van de zorg door
aansluiting van de zorg in de tweede lijn op de zorg in de eerste lijn en vice versa,
complementariteit in het handelen met zowel aandacht voor specialistische zorg
vanuit verschillende medische disciplines in de tweede lijn als generalistische en
ondersteunende zorg vanuit de eerste lijn en coördinatie van de eerste- en
tweedelijnszorg rondom de individuele patiënt.
De tweede lijn heeft met name een rol in de klinische diagnostiek en het behandel
traject. De eerste lijn heeft behalve in de vroege opsporing en herkenning en in de
terminale fase een belangrijke rol bij de nazorg en nacontrole, tenzij er overtuigend
bewijs is voor meerwaarde van een centrale rol van de oncologisch specialist bij de
nacontrole. Rekening moet worden gehouden met de veelvuldig aanwezige
comorbiditeit en daardoor complexe zorgvraag van kankerpatiënten.
De toenemende zorgvraag en taakuitbreiding van de eerste lijn vereist voldoende
zorgcapaciteit en passende financieringsarrangementen.
De werkgroep ziet concrete instrumenten ter verbetering van de nazorg bij kanker:
• Het individuele nazorgplan, gedragen door de betrokken professionals en de
patiënt.
• Samenhangend casemanagement voor zowel het medische deel als het
niet-medische zorgdeel; velen pleiten voor casemanagement vanuit de
huisartspraktijk, met centrale rollen voor respectievelijk de huisarts en
de POH of praktijkverpleegkundige.
• Ondersteuning van de communicatie tussen de betrokken professionals met
behulp van het EPD.
Om de wenselijke versteviging van de eerste lijn in de oncologische keten waar
te maken dient aan een aantal belangrijke voorwaarden te worden voldaan.
De aanbevelingen zijn daarop gericht.
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Aanbevelingen
Het geheel in ogenschouw nemend komt de werkgroep tot de volgende aanbevelingen
over het brede terrein van de nazorg bij kanker:
1.	Na de primaire behandeling komen patiënten voor de medische nazorg in principe
onder de hoede van de huisarts. Afspraken over de inhoud van de nazorg dienen
gemaakt te worden op basis van de aanbevelingen van de Gezondheidsraad uit
2007 (zie Appendix 1), waarbij ook aan de praktische randvoorwaarden voor goede
nazorg en nacontrole moet zijn voldaan. Deze afspraken moeten in goed overleg
tussen oncologisch specialist, huisarts en patiënt vastgelegd worden in een
individueel nazorgplan. In dit plan moet ook worden vastgelegd hoe het
casemanagement wordt geregeld. Hoewel de aangewezen professional voor de
uitvoering van het niet-medische deel van het casemanagement in principe per
situatie kan verschillen, is veel te zeggen voor samenhangend casemanagement
vanuit de huisartspraktijk; de huisarts kan de regiefunctie vervullen wat betreft
het medische deel, de POH of praktijkverpleegkundige zou de regie over het
niet-medische zorgdeel op zich kunnen nemen.
2.	De (na)zorg bij kanker - zeker bij aanwezigheid van comorbiditeit - is complex
en vraagt om brede generalistische zorg die vanuit de eerste lijn geboden en
gecoördineerd kan worden. Nader onderzoek op het gebied van comorbiditeit bij
kanker moet de bestaande kennishiaten wegwerken.
3.	Eerstelijnszorgprofessionals - met name huisartsen - moeten inzicht hebben in de
nazorgbehoeften van patiënten en de late effecten per soort kanker en
behandeling. Dit vraagt om een proactieve houding, duidelijke afspraken met de
patiënt over de behoefte aan zorg in de verschillende fasen en gerichte
doorverwijzing waar nodig.
4.	Om implementatie van het individueel nazorgplan op korte termijn te realiseren,
dienen afspraken over communicatie en samenwerking tussen de eerste en de
tweede lijn te worden vastgelegd in echelonoverstijgende richtlijnen.
5.	De eerstelijnszorg voor generieke aspecten van patiënten met kanker in de
chronische fase vraagt om een common care pathway die deel kan uitmaken van het
nazorgplan en waarin aandacht is voor aspecten zoals revalidatie, arbeidsreintegratie, psychosociale problematiek en gezondheidsbevordering. Gezien de
hoge prevalentie van kanker met comorbiditeit dient er binnen de eerste lijn
bovendien een zorgmodel uitgewerkt te worden voor multimorbiditeit.
6.	Randvoorwaarden voor het realiseren van de aanbevelingen 1 t/m 5:
-	Aanpassing op ICT-gebied (uitwisseling van patiëntengegevens via
elektronische netwerken tussen ziekenhuizen en eerste lijn) en aanpassing van
de inrichting (meer generieke zorg naast de orgaan- en/of ziektespecifieke
zorg) en de financiering van oncologische zorg zijn voorwaarden om een
grotere rol te kunnen realiseren van de eerste lijn bij de nazorg en nacontrole.
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-	Het is van belang dat onder huisartsen consensus wordt bereikt en draagvlak
onder specialisten wordt gecreëerd over de nieuwe rol en attitude van de
huisarts bij de nazorg en nacontrole.
-	De toenemende vraag naar eerstelijnszorg vraagt om een samenhangend plan
ten aanzien van capaciteitsuitbreiding, taakherschikking binnen de eerste lijn
en deskundigheidsbevordering van de verschillende zorgprofessionals.
7.	Deskundigheidsbevordering kan gerealiseerd worden door gezamenlijke
opleidingstrajecten van huisartsen en tweedelijnszorgprofessionals, maar ook van
huisartsen en overige eerstelijnszorgprofessionals.
8.	In de opleiding en nascholing van zorgprofessionals dient niet alleen aandacht te
zijn voor tumorspecifieke aspecten van de zorg, maar ook voor generieke en
geriatrische aspecten die samenhangen met kanker en comorbiditeit bij kanker.
Hierbij moet ook aandacht zijn voor zaken die vanuit het patiëntenperspectief
naar voren worden gebracht.
	Het onderwijs- en opleidingsprogramma van KWF Kankerbestrijding verdient
uitbreiding met mogelijkheden voor huisartsen, paramedici en verpleegkundigen
die zich willen bekwamen in (eerstelijnsonderzoek binnen) de oncologie.
9.	De patiënt is niet alleen ontvanger van de zorg, maar ook mederegisseur gegeven
diens specifieke problematiek en eigen verantwoordelijkheden. Aandacht voor
patiëntinformatie en -educatie kan hieraan bijdragen. Ook is het van belang dat
professionals kennisnemen van hetgeen de patiëntenorganisaties - verenigd in de
NFK - aan de patiënten te bieden hebben.
10.	Kankerzorg in de eerste lijn moet hoog op de onderzoeksagenda komen te staan
van het NHG, de universitaire afdelingen huisartsgeneeskunde en financiers van
gezondheidsonderzoek.

28

Nazorg bij kanker: de rol van de eerste lijn

Summary
The number of cancer patients will increase significantly in the next few years. One of
the main reasons for this is our aging population, as cancer is relatively common in
the elderly. In addition, improved treatment options for many tumours are extending
the lives of cancer patients. As a result, cancer is increasingly resembling a chronic
disorder. This also means that more patients who have completed their course of
treatment may suffer from the repercussions of cancer and from the often drastic
effects of the treatment itself. It may be many years before these effects come to light.
On average, cancer patients are elderly, which means that they are often also affected
by other chronic disorders.
The challenge for the Dutch health service in the years ahead is to continue to provide the
best possible care for the growing number of cancer patients. Diagnosis and treatment,
as well as aftercare and follow-up, are mainly the tasks of medical specialists. As a result,
this will place increasing pressure on secondary care. While GPs and other primary carers
made important contributions to the development of cancer care in the past, primary
care is currently only a limited part of the oncology chain. GPs are primarily involved in
the diagnostic phase (or early diagnostic phase), and the terminal phase. In its 2007
advisory report entitled “Follow-up in oncology. Identify objectives, substantiate
actions”, the Health Council of the Netherlands recommended that a study should be
carried out into the option of a greater role for primary care in the aftercare and follow-up
of cancer patients. From the cancer patient’s perspective, too, there is a need for input
from primary care, with regard to general medical and psychosocial care, for example.
The working group
In this report, the “Primary Care for Cancer Patients during Follow-up” working group
of the Dutch Cancer Society‘s Signalling Committee on Cancer (SCK of KWF
Kankerbestrijding) recommends that effective primary care be included in the
oncology chain, with a special focus on the chronic phase. The working group bases its
approach on previously published reports and advisory reports, as well as on its own
background studies into the qualitative and quantitative aspects of primary care for
treated cancer patients.
Definition of “chronic phase”
The working group defines the chronic phase as the phase following completion of
primary treatment, provided that some form of aftercare and follow-up is involved.
The terminal phase is not part of the chronic phase and, as such, is beyond the scope
of this report.
The term “chronic phase” reflects the fact that, following the primary treatment phase,
it can take a long time (sometimes several decades) before it is clear whether or not
the patient has in fact been cured. In addition, a long-term period of follow-up and
aftercare will often be required, with a focus on such things as rehabilitation,
vocational rehabilitation, psychosocial issues, and assistance in adopting a healthy
lifestyle. Furthermore, many years of vigilance are required to catch possible
recurrences and any late effects of treatment. Special consideration should also be
given to possible comorbidity, especially in old age.
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	Background studies conducted by the working group address the following
questions
With regard to the chronic phase, the following questions have been answered:
1. What is the extent of comorbidity in cancer patients?
2.	What are the views of primary care professionals and patients about cancer care in
the chronic phase (delivered by the primary care professionals)?
3.	What is the current take-up of primary care among cancer patients in the chronic
phase?
4.	How do guidelines and the scientific literature reflect the role of the GP in cancer
care and the occurrence of comorbidity in cancer?
5.	Does the primary care system have sufficient capacity to meet future healthcare
needs?
The work group used data analyses based on GPs’ records, in-depth interviews, focus
groups, literature surveys, an analysis of oncological guidelines and of the Dutch
College of General Practitioners’ (NHG) standards, and an estimation of capacity.
A summary of the study results is given below.
Comorbidity in cancer patients
While the Netherlands Cancer Registry (NKR) of the Comprehensive Cancer Centres in
the Netherlands (IKNL) does indicate how common cancer is, and what type of
treatment people receive, as well as details of the prognosis, it contains no data on the
chronic disorders suffered by patients, aside from their cancer.* Patients may already
be suffering from chronic disorders before they are diagnosed with cancer, these can
also occur later on - during the chronic phase - or as a result of the treatment. These
chronic disorders and their treatment can complicate the diagnosis and/or treatment
of cancer, and affect the prognosis.
The majority of the group of patients investigated were already suffering from a
chronic disorder when they were diagnosed with cancer. The pattern of additional
chronic disorders in cancer patients, both before the diagnosis of cancer and in the
first five years after that diagnosis, did not differ significantly from the disease pattern
seen in cancer-free individuals of the same age and sex. These were mainly diseases
seen in the elderly, such as cardiovascular diseases, endocrine diseases such as
diabetes mellitus, musculoskeletal disorders, and chronic obstructive pulmonary
disease (COPD). However, it should be remembered that, in addition to these chronic
disorders, the cancer patients were also suffering from a malignant disease. This
involves a much greater burden of disease and care need. Only a very small percentage
of cancer patients exhibit no comorbidity.
Primary care professionals and patients have their say
During in-depth interviews and in the context of focus groups, primary care
professionals and cancer patients were asked for their views on cancer care in primary
care during the chronic phase.
Interviews with healthcare professionals revealed two different attitudes towards
patients. Healthcare professionals can be either proactive or reactive. GPs in particular
* Within the Comprehensive Cancer Centres in the Netherlands, comorbidity is registered in a number of cases, within
the framework of research projects. The Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ; Comprehensive Cancer Centre South) registers
comorbidity as part of its normal procedures.
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were reactive, mainly taking action once patients themselves had taken the initiative
and presented with symptoms and problems. In that sense, they viewed cancer
patients as “ordinary” patients. That does not mean that they are indifferent to the
specific problems encountered by patients, often long after diagnosis and treatment.
They do indeed see cancer as a major disease. Moreover, their reactive approach
should be viewed within the context that has existed to date, in which medical
specialists were generally responsible for the aftercare and follow up. But because GPs
tend to view cancer patients as “ordinary” patients, during the chronic phase they are
not inclined to refer them to healthcare professionals whose focus is special care. GPs
do not always seem to be aware of specific programmes for cancer patients, such as
“Herstel en Balans” (Recovery and Balance).
Other primary care professionals often have a different perspective on the care of
cancer patients during the chronic phase. They advocate a more proactive approach to
patients, in order to deliver optimally tailored care. Home care nurses, paramedics,
psychologists, and social workers consider it an important part of their work to
identify problems in the everyday lives of patients. They believe that GPs are often not
particularly inclined to refer recovering cancer patients to them for specific aftercare.
They feel that this impedes their ability to deliver care.
The cancer patients who were interviewed also feel that GPs’ attitudes could be more
proactive. Cancer patients do not always feel sufficiently articulate to speak up for
themselves, and make their complaints and problems heard. They do not share the
objections expressed by GPs, concerning an excessive medicalization of their symptoms.
The study subjects were asked for their views on the possible involvement of a case
manager. Both the primary care professionals involved in the study and the patients
themselves agreed on the competencies required of a case manager. They should have
both a broad outlook and a good relationship with the patient, they should also act as
a central point of contact, and they should take the initiative where necessary, thereby
ensuring continuity of care.
Both primary care professionals and cancer patients would like assign the role of case
manager to their GP, there is some ambivalence in this regard. They feel that GPs have
too little time, and that they pay scant regard to psychosocial problems. Some
interviewees suggest that the case manager’s work could be divided into a medical
component and a non-medical care component. GPs would be able to steer the
medical component. A healthcare professional, such as a practice nurse who works
closely with the GP, could assume responsibility for the non-medical care component.
Case management from within the general practice itself has the advantage that the
GP is involved in every aspect of a patient’s care from the very beginning.
Care take-up in general practice during the chronic phase of cancer
Are general practitioners involved in the care of cancer patients during the chronic
phase in everyday practice? The answer to this question is “yes”. Cancer patients (over
8700 such patients were involved in this study) make greater use of GP care than
patients without cancer. On an annual basis, they have fifty percent more contact
with the general practice, while on average their GP makes house calls four times as
often. Their GP also writes fifty percent more prescriptions for medication. These
differences apply to male and female cancer patients above the age of thirty. The
take-up of GP care by younger cancer patients does not differ from that of their peers
without cancer. This pattern of care take-up is consistent for patients with a range of
different tumours.
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Over time, there is a drop in cancer patients’ take-up of care in general practice, but
this does not hold for most of those at the level of the comparison group without
cancer. Patients with breast cancer or prostate cancer, in particular, continue to make
intensive use of care.
As might be expected, there is an increased take-up of healthcare in cancer cases with
comorbidity. Cancer patients with one or more chronic conditions make the greatest
use of healthcare, more so than patients who “only” suffer from chronic disorders.
	How do guidelines and the scientific literature deal with comorbidity and the
role of the GP?
Some oncological guidelines provide more detail than others on the role of primary care
professionals in cancer care. If GPs are to fulfil a role in the cancer care chain, they will
require information on their patient’s diagnosis, treatment and follow-up. Some
guidelines specify which information medical specialists can supply to GPs, and when.
While attending specialists can also benefit from the GP’s specific knowledge about the
patient, just one of the studied guidelines recommends that the GP be consulted. Most
of the tumour-specific guidelines studied explicitly designate the GP as a professional
who could play a part in the patient’s aftercare and follow-up, although the extent to
which GPs are actually accorded such a role varies from one guideline to another.
An examination of the standards of the Dutch College of General Practitioners (NHG)
showed that they place great emphasis on making the right diagnosis and on
excluding the possibility of a malignancy in the patient. NHG standards give little or
no specific consideration to patients who have been treated for cancer in the past.
Although comorbidity is common in cancer patients, with just a few exceptions, the
oncological guidelines studied provide little information on how to act in cases of
comorbidity in cancer. This is also true of the NHG standards. As a result, there is too
little focus on possible interactions between cancer and comorbidity at diagnosis and
treatment.
The international scientific literature is unequivocal in the view that guidelines are
needed for the care of cancer patients who have completed their primary course of
treatment. The role of primary care professionals needs to be addressed more explicitly
here, along with the monitoring of health status, the early detection and treatment of
both of new symptoms and the late effects of treatment, and lifestyle changes.
Frequent mention is made of the importance of an individual cancer survivorship care
plan. This plan should contain information about tumour characteristics, the
diagnoses made and treatment given, including the patient’s response to this, the
nature and frequency of follow-up, any anticipated late effects of the disease and its
treatment, recommendations for healthy behaviour, and the role of the various
healthcare professionals in aftercare. Many studies focus on the issue of
communication and information exchange between the various healthcare
professionals involved. This shows that effective communication between specialists
and GPs directly impacts on patient satisfaction. Patients consider continuity of care
to be important, and they expect their GP to be fully informed about their diagnosis,
treatment, aftercare, and prognosis.
Need for future primary care during the chronic phase of cancer
According to estimates, the number of cancer patients in the Netherlands is expected
to increase by 57% between 2010 and 2020, rising from 576,000 to 905,000. Given that
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survival times will also increase, the growth in the percentage of cancer patients in
the chronic phase will be slightly greater, at an estimated 61%. This clearly has
implications for both primary and secondary care, in terms of the capacity required. In
preparing an overall assessment of the impact on primary care, capacity estimates
have been prepared on the basis of two scenarios for the period from 2010 to 2020. The
first scenario can be described as “care as usual”. This scenario is based on the
assumption that the demands imposed on primary care by cancer patients in the
chronic phase will remain the same. However, a growth in the number of cancer
patients, coupled with an increase in survival times, means that, in a standard general
practice (having 2,350 patients), the number of consultations involving such patients
will increase from well over 500 consultations in 2010 to 850 consultations in 2020.
The second scenario involves substitution. Aside from the above-mentioned factors,
allowance has been made for the fact that some of the aftercare and follow-up that is
currently provided within the secondary care system, will be transferred to the
primary care system. If this causes cancer patients to have two additional GP
consultations per year in 2020, then there will be an even sharper rise in cancer
patients’ demand for primary care. For a standard general practice, this would involve
an increase to well over 1,100 consultations in 2020, instead of 850.
Due to the aging of the population and the extra growth in the number of cancer
patients as a result of epidemiological developments (as projected in the “care as
usual” scenario), total demand for GP care will increase by 7% between 2010 and 2020.
One percent of this increase will result from cancer. If there are an extra two
consultations, as projected in the substitution scenario, total demand for GP care
between 2010 and 2020 will increase by 10%. The substitution of aftercare will
therefore produce a 3% growth in GP care, as a result of cancer, in the period from
2010-2020. This branch of the medical profession currently consists of about 8,000
GPs. They will not be able to deal with this increased demand for care unless specific
policy measures are implemented - including an expansion of capacity.
 he working group’s position: a greater role for primary care in the
T
chronic phase
Cancer is increasingly chronic in nature, and often occurs in combination with other
chronic disorders. In line with the recommendations of the Health Council’s advisory
report entitled “Follow-up in oncology. Identify objectives, substantiate actions”, the
working group therefore advocates a greater role for primary care (GPs and other
primary care professionals) in the cancer care chain. Based on the results of its study,
however, the working group concludes that primary care is still insufficiently geared
to this role. The working group feels that a number of points will need further
consideration before the primary care system can play a full part in the cancer care
(and aftercare) chain. The points identified by the working group are set out below.
A change of attitude is required on the part of those involved
There is an increasing need for the care of cancer patients to fall under the joint
responsibility of the primary and secondary care systems. This will require a change of
attitude on the part of all concerned. If responsibility for aftercare and follow-up is
placed in the hands of the primary care system, medical specialists will be better able
to focus on those aspects of care for which they are pre-eminently qualified, namely
diagnosis and tumour-specific treatment. The working group believes that this will
also have a beneficial effect on the commitment (responsibility) and attitude (pro-
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activity) of GPs during this phase of care. The results of this study show that this is not
only important for effective aftercare but also more in keeping with the wishes of
patients regarding GPs attitudes during the chronic phase. In view of this
development, it is important that patients be properly informed about who is best
equipped to offer which type of care. Patients should be fully aware that cancer care is
the joint responsibility of the primary and secondary care systems.
Care as a shared responsibility: guidelines and individual cancer survivorship care plan
Current oncological guidelines serve as reference points for specialist care, but these
will increasingly need to focus on integrated cancer care by both the primary and
secondary care systems. The working group recommends that specialist guidelines
and NHG standards be integrated in a way that enables the primary care system to
make an appropriate contribution to cancer care.
Many of the problems experienced by cancer patients are not tumour specific. These
include such things as relationship issues, sexual problems, the return to work, care
provision, health promotion and instruction on healthy lifestyles, and the like. A
common care pathway could quite conceivably be developed for such chronic phase
care, one that could be tailored to each specific situation.
The working group urges early implementation of a cancer survivorship care plan that
is individually tailored to each patient’s requirements (Richtlijn Herstel na Kanker
(Guideline for post-cancer recovery), 2011). Effective communication and coordination
between medical specialists, GPs, and patients forms the essence of the cancer
survivorship care plan. The cancer survivorship care plan should incorporate
agreements on who provides which aspect of aftercare (including medical aftercare),
and who is responsible for follow-up, during which period. The common care pathway
should also be part of the cancer survivorship care plan. Guidelines are needed for case
management during the chronic phase, to ensure continuity of care and to achieve the
best possible quality of care for patients in the chronic phase.
Organization of complex care in multi-morbidity
Currently, cancer care and the management of comorbid chronic disease often take
place in separate chains, each with its own disease-specific treatment and view of the
patient. Given the scope and complexity of the care involved in cases of cancer with
comorbidity, it is important to consider how the care for patients with multimorbidity can best be organized. The working group advises the scientific association
of GPs, the Dutch College of General Practitioners (NHG), to translate the care needed
in cases of multi-morbidity into a care model that makes allowance for integrated care
in patients with multiple chronic diseases. Multi-morbidity requires a generalist
approach, combined - in the case of the elderly - with an awareness of the geriatric
aspects of care. The working group believes that this is a fundamental task for the
primary care system.
Professional development required
If they are to provide cancer patients with effective aftercare, GPs must have mastered
the appropriate skills and basic knowledge. This is important both for the care that
they themselves provide and for multidisciplinary cooperation. The working group
recommends that joint training programmes be established for healthcare
professionals from different disciplines and echelons, with an emphasis on
communication, coordination, and cooperation. The working group anticipates that
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continuing education and professional development can help to further clarify
physicians’ attitudes, and their differing roles, during the various phases of cancer
care. In addition, there is a need for continuing education among primary care
professionals, given the increasing complexity of care, their increased responsibilities,
and their proposed position in the oncology chain. In this context, the working group
further recommends that multi-morbidity be spotlighted, as well as the late effects of
treatment, and potentially conflicting treatments for cancer and comorbidity.
Capacity in primary care
The capacity assessment showed that there are currently not enough GPs to meet the
care needs of the growing number of chronic phase cancer patients over the next ten
years. This means that measures are needed to create sufficient capacity in the primary
care system. The options include expanding the capacity of GP training programmes,
job reallocation in primary care (by delegating some of a GP’s tasks to the practice nurse,
for example), and referral to other healthcare professionals in the primary care system.
During the interviews, primary care professionals (as well as nurses, physiotherapists,
occupational therapists, psychologists and social workers) indicated that they can draw
on their specific expertise to deliver care aimed at improving the quality of life of
chronic-phase cancer patients. Currently, GPs do not appear to be making much use of
this option. This also applies, in a broader sense, to existing rehabilitation programmes.
The individual cancer patient organizations that make up the Dutch Federation of
Cancer Patients (NKF) also have much to offer chronic phase patients. The working
group recommends that more should be done to alert doctors (including GPs) and
patients to the range of aftercare options that are available.
More research needed
Research is needed to fill in the gaps in our knowledge. The working group believes
that research is needed into the effect of comorbidity on diagnosis, treatment, and the
late effects of cancer treatment. Little is known about the incidence of conflicts
between different treatments, for example, where situations such as polypharmacy
are involved. As cancer is frequently accompanied by comorbidity, a more broad-based
approach is needed, one that (given the age of most patients) also addresses geriatric
issues. The working group believes that care for patients with cancer and the
management of comorbid chronic disease should be high on the research agendas of
the NHG (GP’s scientific association), Departments of General Practice at universities,
and those who fund health research.
The working group recommends that further research be carried out into the
conditions for, and impact of, job reallocation in the care of chronic-phase cancer
patients. Studies are needed to determine the extent to which healthcare
professionals other than GPs might play a part in meeting the demand for care within
general practice.
Other conditions
Renewal is a prerequisite to the achievement of joint responsibility for the primary
and secondary care, in which GPs are more involved in aftercare and follow-up. It is
important that the Dutch College of General Practitioners bring about a consensus
among GPs with regard to their changing role in the chronic phase of cancer patients’
care. Specialists’ scientific associations must take on the task of creating support
among secondary care professionals for this new form of cooperation.
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There is a need for improved communication between oncology specialists and GPs.
IT can play a part here, through the development and actual implementation of the
Electronic Patient Record System (EPD) to which both specialists and GPs have access.
The further development of the EPD also makes shared care possible, in which not only
GPs and specialists but also patients themselves have direct access to their records.
Job reallocation will also have an impact on funding. The provision of adequate
primary care in the chronic phase of cancer requires changes in policy and in the
funding of care. Funding for the management of multi-morbidity is currently based on
DTCs (Diagnosis Treatment Combinations) for single disease pathways. This will have
to change. Agreements will have to be reached with the Health Care Insurance Board
(CVZ) on the funding of appropriate aftercare.
Conclusion
The working group concludes that medical specialists and GPs must involve each
other more in the care of cancer patients, at all phases of cancer care. The principles
here must include a focus on intercommunication regarding the treatment of
individual patients, and continuity of care by connecting the secondary care system to
the primary care system, and vice versa. In addition, there must be complementarity
in terms of procedures, involving consideration both for specialist care from various
medical disciplines in the secondary care system, and for generalist and supportive
care from within the primary care system. Lastly, there must be coordination between
the primary and secondary care systems with regard to individual patients.
The secondary care system is primarily involved in clinical diagnosis and in the
treatment plan. Aside from early detection and recognition, the primary care system
plays a major part in aftercare and follow-up, unless there is convincing evidence to
suggest that the oncology specialist play a pivotal part in follow-up. It should be
remembered that cancer patients have complex care needs, as comorbidity is
commonly involved.
The increasing demand for care and the primary care system’s expanded role require
sufficient care capacity and adequate funding arrangements.
The working group has identified specific tools for the improvement of aftercare
of this disease:
•	The individual cancer survivorship care plan, supported by the professionals
involved and the patient;
•	Consistent case management: many argue for general practice based case
management with a focus on both the medical and non-medical aspects, with
pivotal roles for the GP or the practice nurse;
•	Support for communication between the professionals involved, using the EPD.
Before the goal of augmenting primary care’s role in the oncology chain of care can be
achieved, a number of important conditions must be met. The following
recommendations have been made with this in mind.
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Recommendations
Having considered all aspects of the matter, the working group has made the
following wide-ranging recommendations regarding cancer aftercare:
1.	Following the primary course of treatment, patients generally receive medical
aftercare from their GP. Agreements concerning the content of follow-up should be
based on the Health Council’s (2007) recommendations. In this connection, the
practical conditions for effective aftercare and follow-up must be met. These
agreements should be established between oncology specialists, general
practitioners, and patients and set out in an individual cancer survivorship care
plan. This must also contain details of how the case management is to be
organized. In theory, the designated professional responsible for the
implementation of non-medical case management may vary from one situation to
another. However, there is much to be said for consistent case management from
within general practices, with GPs managing the medical aspects, while practice
nurses take charge of the non-medical care component.
2.	Cancer care and cancer survivorship care, which are complex issues in themselves,
are further complicated by the presence of comorbidity. They require broad
generalist care that is provided or coordinated by the primary care system.
3.	Primary care professionals, particularly GPs, should be fully aware of patients’
aftercare needs, and of the late effects associated with specific types of cancer and
their treatment. This requires a proactive attitude, clear agreements with the
patient about their care needs in the various phases of their illness, and targeted
referral.
4.	Swift implementation of the individual cancer survivorship plan requires that
agreement be reached on communication and cooperation between the primary
care system and the secondary care system. Such agreements should be laid down
in inter-echelon guidelines.
5.	The generic aspects of primary care for chronic-phase cancer patients call for a
common care pathway, which can be part of the cancer survivorship care plan.
This also includes consideration for aspects such as rehabilitation, vocational
rehabilitation, psychosocial problems, and health promotion. In addition, given
the high prevalence of comorbidity with cancer, a multi-morbidity care model
should be developed within the primary care system.
6.	Preconditions for achieving recommendations 1 to 5:
-	Adaptations in the area of IT (exchange of patient data via electronic networks
between hospitals and the primary care system), as well as the organization
(additional generic care together with organ-specific and/or disease-specific
care) and funding of cancer care are the prerequisites that must be met before
the primary care system can achieve a greater role in the aftercare and
follow-up of these patients.
-	It is important for GPs and medical specialists to support, the GPs’ new role
and their attitudes to aftercare and follow-up, and that the GP’s themselves
reach consensus in this regard.
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-	The increasing demand for primary care requires a coherent plan for tackling
job reallocation within the primary care system and professional development
for the various healthcare professionals involved.
7.	Professional development can be achieved through the use of joint training
programmes for GPs and secondary care professionals, as well as for GPs and other
primary care professionals.
8.	During the education and training of healthcare professionals, the focus should
not be purely on tumour-specific aspects of care. Consideration should also be
given to the generic and geriatric issues that are associated with cancer and with
comorbidity in cancer. There should also be an awareness of matters arising from
the patients’ perspective.
	The Dutch Cancer Society’s educational and training programme deserves to be
expanded to include options for GPs, paramedics, and nurses who wish to qualify
(in primary care research) in the field of oncology.
9.	Given their specific issues and responsibilities, patients are not simply the
recipients of care, they are also co-directors. An awareness of patient information
and education can be extremely helpful in this regard. It is also important for
professionals to be aware of what the individual cancer patient organizations that
make up the Dutch Federation of Cancer Patients (NKF) can offer patients.
10.	Cancer care in the primary care system must be pushed up the research agendas of
the Dutch College of General Practitioners, Departments of General Practice at
universities, and those who fund health research.

40

Nazorg bij kanker: de rol van de eerste lijn

1

Inleiding
Op basis van epidemiologische en demografische trends is te verwachten dat er in de
komende jaren sprake zal zijn van een sterk toenemende absolute incidentie en
prevalentie van kanker. De vergrijzing van de Nederlandse bevolking - met een te
verwachten piek in 2040 - is hiervoor grotendeels verantwoordelijk. Daarnaast leven
patiënten behandeld voor kanker steeds langer door de vooruitgang in het medisch
handelen en krijgt kanker steeds meer het karakter van een veel voorkomende chronische
ziekte. Door nieuwe inzichten uit wetenschappelijk onderzoek kan kanker beter worden
gediagnosticeerd en is er steeds meer sprake van verfijnde behandeling met minder
bijwerkingen, ofwel behandeling op maat. Minder invasieve chirurgie, gerichtere
medicamenteuze (targeted en personalized medicine) behandeling en het verfijnder
toedienen van radiotherapie leiden tot minder morbiditeit en betere kwaliteit van leven.
Echter, aandacht voor de late effecten van ziekte en behandeling - die soms jaren na de
behandeling kunnen optreden en zich vaak voordoen als algemeen voorkomende
klachten - blijft van belang. Dit betreft fysieke klachten zoals achteruitgang longfunctie,
hartfalen en vroegtijdige cognitieve achteruitgang alsook psychische en sociale
problemen. Tijdens en na in opzet curatieve behandelingen worden op het gebied van
opvang, begeleiding en nazorg steeds meer op het individu toegesneden programma’s
aangeboden. Dit is een belangrijke sprong voorwaarts. Mede hierdoor neemt de omvang
van de groep patiënten behandeld voor kanker steeds verder toe.
De groeiende groep kankerpatiënten zal een groter beroep doen op de zorg; zowel wat
betreft specialistische oncologische zorg en zorg voor late effecten van de behandeling
als generalistische en geriatrische zorg. Onder deze groep patiënten bevindt zich
bovendien een groot aantal ouderen met naast kanker vaak een of meer andere
chronische aandoeningen (comorbiditeit), ontstaan vóór of na de diagnose kanker.
Dat legt een extra druk op de zorg. Binnen deze groep patiënten kan het gaan om in
opzet curatief behandelde patiënten, maar ook om in een stabiele chronische situatie
verkerende niet-curatief behandelde patiënten. Naast de behandeling van de ziekte

Box 1: In opzet curatief en niet-curatief behandelde patiënten
In opzet curatief behandelde patiënten: hieronder bevinden zich patiënten die genezen zijn1, maar
ook patiënten die een recidief en/of een secundaire tumor hebben ontwikkeld. De groep patiënten
die kanker achter zich heeft gelaten is heterogeen en bestaat uit mensen die bijwerkingen van ziekte
en/of behandeling ervaren, maar ook mensen zonder deze klachten. Met name mensen uit deze
laatste groep zullen zich in deze fase geen patiënt meer voelen, maar de zorgverantwoordelijkheid
voor deze groep - en alertheid voor de late effecten van kanker en/of de behandeling - blijft bestaan.
Niet-curatief behandelde patiënten: bij deze patiënten is de behandeling enerzijds gericht op het
remmen (remissie) en onderdrukken (stabilisatie) van tumorgroei (in een asymptomatische fase en
in een symptomatische fase), waardoor de levensduur soms aanzienlijk kan worden verlengd.
Anderzijds is er sprake van symptomatische behandeling van klachten die zijn ontstaan ten gevolge
van tumorgroei. Hierbij gaat het onder meer om het verlichten van pijn en andere lichamelijke
symptomen en ondersteuning op psychisch en sociaal gebied van de patiënt en zijn of haar naasten.
1	In de internationale literatuur wordt de term survivors gebruikt (Cancer Forum, 2009). Ook niet-curatief
behandelde patiënten kunnen zich survivor voelen.
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Box 2: Chronische fase2
In dit rapport beschouwt de werkgroep de chronische fase als de fase na diagnostiek en afronding
van de primaire behandeling zolang er sprake is van enige vorm van nazorg en nacontrole.
Het nazorgtraject krijgt uitvoerig aandacht in dit rapport. De terminale fase vergt een andere
benadering van (zorg)professionals en maakt geen deel uit van de chronische fase en valt daarom
buiten de scoop van het rapport.
De chronische fase kan zich uitstrekken over langere perioden (tot tientallen jaren). Sommige
patiënten hebben hun hele leven lang zorg nodig. Hierbij kan het gaan om (para)medische zorg3,
persoonlijke verzorging en verpleging, (psychosociale) ondersteuning en begeleiding, maar ook om
zorg rondom werk, wonen, gezondheidsbevordering en welzijn. Bovendien is over lengte van jaren
waakzaamheid nodig ten aanzien van mogelijke recidieven en late effecten ten gevolge van de
behandeling. Ook vereist - zeker op hogere leeftijd - eventuele comorbiditeit bijzondere aandacht.

Box 3: Nazorg en nacontrole*
Niet altijd worden de begrippen nazorg en nacontrole van elkaar onderscheiden. Er is wat dit betreft
tot nu toe nog geen duidelijke afspraak over de terminologie.
Nazorg
Nazorg omvat het geheel van de individuele patiëntenzorg na behandeling voor kanker. Het behelst
voorlichting, begeleiding, ingaan op klachten en symptomen, beoordelen van directe of late effecten
van ziekte en behandeling4 en aandacht voor sociale gevolgen. Programmatische nacontrole kan
onderdeel van de nazorg zijn.De invulling hangt af van de individuele situatie. De behandelend arts
zal de aard en de vorm van de nazorg bespreken met de patiënt.
Nacontrole
Nacontrole is een onderdeel van de nazorg. Het is een aanbod vanuit de medische hulpverlening na
een in opzet curatieve behandeling5 en vindt op programmatische basis plaats: volgens een bepaald
schema regelmatig terugkerende contacten tussen de patiënt en zijn behandelaar of een door deze
ingeschakelde zorgprofessional. Dit schema kan per tumorsoort verschillen in frequentie en duur.
Duur, frequentie en inhoud programma van nacontrole worden op groepsniveau vastgesteld, maar de
uitvoering wordt op de individuele situatie afgestemd (in het kader van het persoonlijk nazorgplan).
De nacontrole beoogt nieuwe manifestaties van kanker en eventuele late effecten van de
behandeling zo vroeg mogelijk op te sporen.
* Bron: Gezondheidsraad, 2007. Bewerking SCK-werkgroep ‘Kankerzorg in de eerste lijn’, 2011.

2	Tot op heden is het begrip chronische fase niet eenduidig gedefinieerd. In de literatuur komt de term ‘chronische
fase’ niet voor. Dit geldt ook voor de tumorspecifieke richtlijnen op www.oncoline.nl en www.pallialine.nl. In de
literatuur en de richtlijnen wordt het begrip ‘follow-up’ voor de fase van nazorg en nacontrole gebruikt.
3	Hierbij kan het ook om palliatieve zorg gaan, echter het begrip palliatief wordt zo veel mogelijk vermeden in het
rapport aangezien dit begrip vaak verward wordt met terminale zorg.
4	Ook na ontslag uit nazorg en nacontrole is alertheid voor late effecten van kanker en/of behandeling geboden.
5
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In een aantal situaties is nacontrole ook aan de orde na niet-curatieve behandeling.
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Begeleiding en ondersteuning
(generiek, psychosociaal, met comorbiditeit samenhangend of geriatrisch)
Preventie en
vroege
herkenning

Diagnostische
fase

Primaire
behandeling
• in opzet curatief
• niet-curatief
- Chirurgie
- Radiotherapie
- Chemotherapie
- Hormonale
therapie
- Immunotherapie

Chronische fase*
• nazorg
• nacontrole

- Revalidatie
- Re-integratie
- Maatschappelijke
participatie
- Gezondheidsbevordering

Ontslag uit
nacontrole
en nazorg
Terminale
fase

* De chronische fase vangt aan na de primaire behandeling. Een gedeelte van de behandeling kan deel uitmaken van de
chronische fase

Figuur 1: Plaatsbepaling van de chronische fase.

heeft bij de laatstgenoemde groep patiënten behoud of herstel van de kwaliteit van
leven bijzondere aandacht.
Dit rapport richt zich op de eerstelijnszorg voor behandelde kankerpatiënten - van
jongvolwassen tot ≥ 75 jaar - in de chronische fase (zie figuur 1) en heeft tot doel een
antwoord te geven op de volgende vragen:
•	Wat is de aard en omvang van de huidige eerstelijnszorg in de chronische fase bij
kanker (en kanker met comorbiditeit)?
•	Welke knelpunten ervaren eerstelijnszorgprofessionals en patiënten tijdens de
zorg in de chronische fase en hoe kan hierop worden geanticipeerd vanuit de
eerste en tweede lijn om de kwaliteit van de zorg in deze fase te verbeteren?
•	Is de eerstelijnszorg voldoende geëquipeerd (kennis, deskundigheid en menskracht)
voor een adequate uitvoering van de zorg in de chronische fase bij kanker nu en in de
toekomst? Op welke punten is versterking of verbetering nodig en hoe kan dat
worden bereikt? In hoeverre dragen de organisatie, inrichting, professionele
uitvoering en financiering van de gezondheidszorg hieraan op dit moment bij?
Hoewel huisartsen en andere eerstelijnszorgprofessionals in het verleden belangrijke
bijdragen hebben geleverd aan de ontwikkeling van de kankerzorg, maakt de
eerstelijnszorg op dit moment nog maar in beperkte mate deel uit van de
oncologische keten: de huisarts speelt met name een rol in de (vroeg)diagnostische
en terminale fase.
In de zorg na de primaire behandeling lijkt zich echter een kentering voor te doen.
Zo is geadviseerd de eerste lijn een grotere rol toe te bedelen bij de nazorg en
nacontrole (Gezondheidsraad, 2007). Dit advies van de Gezondheidsraad (zie box 4) is
een belangrijk startpunt voor het voorliggende SCK-rapport. De richtlijn ‘Herstel na
kanker’ (IKNL, 2011), die op basis van dit advies aanbevelingen doet voor de praktijk,
is in overleg met tweedelijns- en eerstelijnsprofessionals tot stand gekomen.
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Box 4: Het Gezondheidsraadadvies ‘Nacontrole in de oncologie’ (2007)
Volgens de Gezondheidsraad is de beschikbare evidence ter onderbouwing van de zin van nacontrole
veelal onvoldoende. Daarnaast is er al langere tijd discussie over een mogelijk grotere rol van de
huisarts bij nacontrole, maar dat heeft nog niet geleid tot afspraken over een reguliere taakverdeling.
De Gezondheidsraad acht in de meeste gevallen de huisarts de eerst aangewezene om late gevolgen
van behandeling van kanker te signaleren. Bovendien sluit de integrale benadering van de eerste lijn
goed aan bij het gegeven dat veel patiënten met kanker ouder zijn en ook andere aandoeningen
hebben. De huisarts dient goed geïnformeerd te zijn over mogelijke late gevolgen en signalen van
kankergerelateerde problematiek. Er moet na afloop van de behandeling voor elke patiënt een
geïndividualiseerd nazorgplan worden opgesteld, dat ter beschikking komt van de patiënt, de
huisarts en andere betrokken partijen. Dit nazorgplan bevat onder meer informatie over de
lichamelijke en psychosociale gevolgen van ziekte en behandeling, en over de wenselijkheid en
inrichting van de nacontrole. De Gezondheidsraad reikte een toetsingskader aan, waarmee steeds de
voor- en nadelen van (voortgezette) nacontrole voor de patiënt tegen elkaar kunnen worden
afgewogen (zie Appendix 1). Alleen zolang de voordelen groter zijn dan de nadelen, is nacontrole
gewenst. Tegen de achtergrond van dit Gezondheidsraadadvies oordeelde de Signaleringscommissie
Kanker (SCK) dat de tijd rijp was om nader aandacht te besteden aan de rol van de eerste lijn - in het
bijzonder de huisarts - in de nazorg en nacontrole bij kanker.

Daarnaast is er vanuit het perspectief van de patiënt met kanker behoefte aan
ondersteunende - veelal generalistische - zorg vanuit de eerste lijn, naast de
voornamelijk geboden tumorspecialistische zorg. Bij deze ondersteunende zorg moet
gedacht worden aan algemeen medische zorg en verschillende aspecten van de
psychosociale zorg, zoals omgaan met angst, depressie en eenzaamheid, en seksuele
en relationele problemen. Deze psychosociale problemen spelen bij het merendeel van
de patiënten (NPK-rapport Werkgroep 5, 2010). Op dit moment wordt de lastmeter
(IKNL Richtlijn ‘Detecteren behoefte psychosociale zorg’, 2010) gebruikt om vast te
stellen welke patiënten gespecialiseerde psychosociale zorg nodig hebben en wordt
het gebruik van de lastmeter in de eerste lijn onderzocht.
Ook kan het bij generalistische zorg gaan om ondersteuning bij het omgaan met
chronische (niet-somatische) pijnklachten, vermoeidheid, problemen bij revalidatie en
werkhervatting en om algemene gezondheidsbevordering. Tevens kan generalistische
zorg voor comorbiditeit die al dan niet door de kanker - mede - veroorzaakt is aan de
orde zijn. De zorg voor en controle van comorbiditeit kan op allerhande manieren met
de nazorg bij kanker interfereren.
De genoemde zorgvragen van patiënten reiken vaak verder dan de huisartsenzorg en
vragen om doorverwijzing naar of inzet van gespecialiseerd verpleegkundigen,
psychologen, maatschappelijk werkers en soms ook paramedici. De variatie in
zorgbehoefte bij patiënten is vaak gerelateerd aan de leeftijd.
De zorg bij kanker, waarbij de huisarts voorheen vooral een rol speelde in de
diagnostische en terminale fase, is aan het wijzigen. Daarbij is niet alleen voor de
huisarts, maar ook voor andere eerstelijnszorgprofessionals een steeds belangrijkere
rol weggelegd in de chronische fase van kanker. Wat betreft de gespecialiseerd
verpleegkundige wordt gedoeld op een rol van de praktijkondersteuner huisarts (POH)
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of praktijkverpleegkundige6, de oncologisch gespecialiseerd verpleegkundige, de
thuiszorgverpleegkundige of de verpleegkundig specialist chronische zorg. Bij oudere
kankerpatiënten kan daarnaast de inzet van een internist of specialist ouderen
geneeskunde (voorheen verpleeghuisarts) gewenst zijn.
Om optimaal te kunnen handelen in deze chronische fase is het van belang dat de
huisartsen en andere eerstelijnsprofessionals meer betrokken worden bij de
oncologische zorg en dat de eerstelijnszorg structureel deel gaat uitmaken van de
oncologische keten.
Multidisciplinaire samenwerking neemt in de oncologische zorg een steeds
belangrijkere plaats in. Tot op heden vindt deze multidisciplinaire samenwerking vooral
intramuraal plaats, gericht op het verlenen van specialistische zorg ten aanzien van
diagnostiek, behandeling en begeleiding. Maar mede met het oog op de groeiende
zorgvraag bij kanker (burden of illness) wordt afstemming met de eerste lijn (transmuraal)
steeds belangrijker. In dit verband moeten worden genoemd: de vergrijzing en de
daaraan gerelateerde hogere frequentie van comorbiditeit, de kortere ziekenhuis
opnames en in het geval van chemotherapie steeds vaker ambulante behandeling, de
nieuwe inzichten wat betreft nazorg en nacontrole (Gezondheidsraad, 2007) en het feit
dat patiënten na behandeling langer leven met kanker.
Box 5: Eerstelijnszorg voor kankerpatiënten
Het rapport gaat in op de multidisciplinaire (medische, paramedische en verpleegkundige) zorg,
ondersteuning en begeleiding van behandelde kankerpatiënten in de eerste lijn. Het beschrijft
voornamelijk de rol die medische, paramedische en verpleegkundige professionals hierbinnen spelen.
De focus in het rapport ligt bij de huisarts. Het rapport richt zich op volwassenen met kanker en is
primair gericht op de Nederlandse situatie.

Ten tijde van de uitvoering van de studies beschreven in dit rapport zijn diverse
rapporten verschenen die raakvlakken vertonen met het onderwerp van dit rapport.
De werkgroep ‘Kankerzorg in de eerste lijn’ van de Signaleringscommissie Kanker
(SCK) heeft een heroriëntatie uitgevoerd op basis van de beschikbare kennis uit deze
rapporten, de samenhang hiertussen en eigen onderzoek betreffende de
eerstelijnszorg voor kankerpatiënten in de chronische fase. Het doel was om de aard
en omvang van de huidige eerstelijnszorg in de chronische fase van kanker
kwantitatief (hoofdstuk 3 en 5) en kwalitatief (hoofdstuk 4 en 6) in kaart te brengen.
Hiervoor is gebruikgemaakt van data-analyses uit huisartsenregistraties,
literatuuronderzoek, een analyse van oncologische richtlijnen en standaarden van het
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en diepte-interviews. Op basis van de
uitkomsten hiervan en de te verwachten trends, waaronder een grotere rol van de
eerste lijn bij de nazorg en nacontrole (Gezondheidsraad, 2007), is tevens een
capaciteitsraming uitgevoerd om de benodigde capaciteit aan huisartsen voor de
6	Het (ondersteunend) team in de huisartsenvoorziening. Actualisering van het NHG-/LHV-Standpunt
‘Ondersteunend personeel in de huisartsenvoorziening’ uit 2005, stelt voor om de praktijkondersteuner huisarts
(POH) op termijn te vervangen door praktijkverpleegkundigen.
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toekomstige eerstelijnszorg bij kanker in de chronische fase zichtbaar te maken
(hoofdstuk 7). Er worden aanbevelingen gedaan in het belang van een goede
eerstelijnszorg in de oncologische keten, met specifieke aandacht voor de chronische
fase. Deze aanbevelingen richten zich op verschillende niveaus, waarbij onderscheid
gemaakt kan worden tussen aanbevelingen op het gebied van de klinische praktijk, op
het gebied van beleid (organisatie, uitvoering en financiering), op het gebied van
opleiding, deskundigheidsbevordering en patiënteducatie en op het gebied van
onderzoek.
Tot voor kort stond het onderwerp ‘kanker’ niet hoog op de agenda van professionals
werkzaam binnen zorg en onderzoek in de eerste lijn. Ten tijde van de uitvoering van
deze studie heeft zich echter zowel internationaal als nationaal een belangrijke
ontwikkeling voorgedaan. Sinds 2008 bestaat het Cancer and Primary Care Research
International Network (CA-PRI), dat tot doel heeft de internationale samenwerking op
het gebied van kankeronderzoek in de eerste lijn te bevorderen. Nederland participeert
hierin met enkele eerstelijnsonderzoekers. Voorts bestaat sinds kort ook een
expertgroep ‘Kanker’ binnen het NHG, met als doel het ontwikkelen en implementeren
van richtlijnen op het gebied van kanker binnen de huisartsgeneeskunde, het
bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van kennis en
vaardigheden via (na)scholing, kadercursussen en congressen.
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Doelstelling, werkwijze en doelgroep
De SCK-werkgroep ‘Kankerzorg in de eerste lijn’ van KWF Kankerbestrijding is ingesteld
om de huidige rol van de eerste lijn in kaart te brengen bij de zorg voor patiënten die
behandeld zijn voor kanker. Aanleiding hiervoor vormde het rapport van de
Gezondheidsraad uit 2007, ‘Nacontrole in de oncologie’, waarin aan de huisarts een
grotere rol wordt toebedeeld in de fase na behandeling.
Doelstelling
Het doel van de studie was het kwantitatief en kwalitatief in kaart brengen van de
huidige en toekomstige eerstelijnszorg voor patiënten behandeld voor kanker in de
chronische fase. Uitgangspunt hiervoor vormden de op pagina 45 gestelde vragen wat
betreft:
1.

 e aard en omvang van de eerstelijnszorg in de chronische fase bij kanker (met
D
comorbiditeit).
2. De ervaren knelpunten onder eerstelijnszorgprofessionals en patiënten tijdens de
zorg in de chronische fase en hoe hierop kan worden geanticipeerd vanuit de
eerste en tweede lijn.
3. De mate waarin de eerstelijnszorg is geëquipeerd voor een adequate uitvoering
van de zorg in de chronische fase bij kanker nu en in de toekomst; en de punten
waarop versterking of verbetering nodig is en hoe dat kan worden bereikt.
Werkwijze
De SCK-werkgroep heeft voor de kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de
eerstelijnszorg bij kanker in de chronische fase opdracht gegeven voor een aantal
achtergrondstudies, uitgevoerd door de Universiteit Maastricht en het Nederlands
instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL). De focus lag daarbij op de zorg
verleend door huisartsen, maar ook op de zorg verleend door andere eerstelijns
zorgverleners, waaronder thuiszorgverpleegkundigen en paramedici (onder andere de
fysiotherapeut, ergotherapeut en diëtist).
Allereerst is op basis van gegevens uit het RegistratieNet Huisartspraktijken (RNH) de
incidentie en prevalentie van veel voorkomende soorten kanker bekeken. Vervolgens zijn
de prevalentie van andere somatische aandoeningen op het moment van de diagnose
kanker en de incidentie van nieuwe aandoeningen na een diagnose kanker, evenals de
totale ziektelast bij kanker (burden of illness) in kaart gebracht (hoofdstuk 3). Parallel is
met behulp van een andere huisartsenregistratie - het Landelijk Informatie Netwerk
Huisartsenzorg (LINH) - het daadwerkelijke huisartszorggebruik in de chronische fase in
kaart gebracht, zowel voor veel voorkomende soorten kanker als in het geval van
comorbiditeit bij kanker (hoofdstuk 5). Daarnaast zijn aan de hand van diepte-interviews
en een (online)focusgroep de opvattingen, ideeën en ervaringen in beeld gebracht van
huisartsen en andere eerstelijnszorgprofessionals met de zorg voor mensen met kanker
in de chronische fase. In deze studie wordt ook ingegaan op de ervaringen van mensen
met kanker met de eerstelijnszorg na behandeling voor kanker (hoofdstuk 4).
Een inventarisatie van oncologische richtlijnen en NHG-standaarden van veel
voorkomende comorbiditeit bij kanker is uitgevoerd om inzichtelijk te maken welke
verbeterpunten er zijn aan te brengen in de zorg voor behandelde kankerpatiënten
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(hoofdstuk 6). Een analyse van de internationale literatuur over de eerstelijnszorg voor
patiënten met kanker - in landen met een vergelijkbare eerste lijn als Nederland - is
uitgevoerd om inzicht te krijgen in bestaande kennis, maar ook in kennishiaten
rondom de eerstelijnszorg in de chronische fase (hoofdstuk 6). Op basis van de
uitkomsten van de verrichte analyses en de te verwachten epidemiologische en
demografische ontwikkelingen (vergrijzing, toenemende absolute incidentie en
prevalentie van kanker), maar ook op basis van ontwikkelingen op het gebied van de
nazorg (Gezondheidsraad, 2007), zijn capaciteitsramingen van de huisartsenzorg voor
de toekomst (2020) uitgevoerd om inzichtelijk te maken of de eerste lijn op de
toekomstige zorgvraag bij kanker in de chronische fase - wat betreft personele
capaciteit - is voorbereid (hoofdstuk 7).
Doelgroep
Dit rapport is bestemd voor zorgprofessionals die werkzaam zijn op het gebied van de
oncologie in de eerste en tweede lijn. Hieronder vallen huisartsen, oncologisch
specialisten en internisten en specialisten ouderengeneeskunde, oncologie-,
gespecialiseerde of thuiszorgverpleegkundigen en -verzorgenden,
transferverpleegkundigen, nurse practitioners, POH’ers of praktijkverpleegkundigen,
paramedici (zoals de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en diëtist),
psychologen en maatschappelijk werkers. Ook financier(der)s van onderzoek en
beleidsmakers werkzaam binnen de overheid, de oncologie, de zorg en het zorg
verzekeringsveld behoren tot de doelgroep. Daarnaast is het rapport relevant voor de
Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en haar
patiëntenorganisaties.
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Comorbiditeit bij kankerpatiënten
Net als veel andere chronische ziekten komt kanker vooral voor bij ouderen (Yancik, 1996).
Door de vergrijzing van de bevolking zal niet alleen het totaal aantal (ex-)kanker
patiënten aanzienlijk toenemen, maar ook het aantal (ex-)kankerpatiënten met één of
meer andere chronische ziekten. Indien na de diagnose kanker sprake is van één of meer
andere ziekten wordt gesproken van comorbiditeit bij kanker (Van den Akker, 1996).
Tot nu toe is er relatief weinig bekend over het vóórkomen van verschillende
aandoeningen bij (ex-)kankerpatiënten in vergelijking met mensen zonder kanker.
De groeiende groep (ex-)kankerpatiënten zal leiden tot een toenemende zorgvraag en
werkdruk in de eerste lijn. Het hoofddoel van deze studie - uitgevoerd door de vakgroep
Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht - was het in kaart brengen van de
ziektelast bij kankerpatiënten. De volgende vragen zullen beantwoord worden:
1) Hoe vaak komt kanker voor in de huisartspraktijk? 2) Welke chronische en/of
ernstige aandoeningen hebben kankerpatiënten vóór en na de diagnose kanker, per
leeftijdsgroep en geslacht? 3) Hebben of krijgen kankerpatiënten meer andere
chronische en/of ernstige aandoeningen dan leeftijdsgenoten zonder kanker?

3.1

Gegevensbron en onderzoekspopulatie
Het onderzoek werd uitgevoerd met gegevens van het RNH (Metsemakers, 1992).
Dit is een grote database waaraan 69 huisartsen meewerken, verspreid over twintig
huisartspraktijken in de provincie Limburg. De deelnemende huisartsen registreren alle
belangrijke gezondheidsproblemen van patiënten (zie Appendix 2). Naast medische
gegevens is ook achtergrondinformatie zoals geslacht en geboortedatum bekend. Voor
deze studie werden gegevens gebruikt van patiënten (uitgezonderd patiënten met
huidkanker, omdat er binnen het RNH geen onderscheid gemaakt kon worden tussen
benigne en maligne huidtumoren) die bij een deelnemende huisarts waren
ingeschreven tussen 1 januari 1998 en 31 december 2007 (zie tabel 1). Gegevens van
patiënten waarbij kanker werd vastgesteld vóór 1 januari 1998 werden niet bekeken.
Omdat er veel vergelijkingen gemaakt zijn kan het voorkomen dat sommige
verschillen op toeval berusten. Het is aannemelijker dat een verschil echt bestaat als
het consistent is; het verschil komt ook voor in andere leeftijdsgroepen en bij het
andere geslacht. Daarom worden in dit hoofdstuk alleen consistente verschillen
besproken, in de figuren zijn alle statistisch significante verschillen weergegeven.
In dit hoofdstuk worden alleen de twee oudste leeftijdsgroepen (60-74 jaar en ≥ 75)
besproken, omdat het merendeel van de kankerpatiënten uit het bestudeerde cohort
ouder was dan 60 jaar. Voor vrouwen met borstkanker worden de resultaten ook voor
de leeftijdsgroep 45-59 jaar beschreven; borstkanker heeft in deze leeftijdsgroep binnen het bestudeerde cohort - namelijk de hoogste incidentie.
In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van een achtergrondstudie die tot doel had om
de incidentie en prevalentie van kanker - en comorbiditeit - in de eerste lijn in kaart te
brengen. Voor een gedetailleerde methodologische verantwoording en de volledige
resultaten van deze studie wordt verwezen naar de achtergrondrapportage: ‘Incidentie,
prevalentie van kanker en comorbiditeit in de eerste lijn: het RegistratieNet Huisartspraktijken
(RNH)’, als bijlage A beschikbaar op cd-rom achter in het rapport of als pdf via de
website van KWF Kankerbestrijding: www.kwfkankerbestrijding.nl.
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Tabel 1: Kenmerken van de populatie - RegistratieNet Huisartspraktijken (RNH) (1998-2007).
Controles
N#

Kankerpatiënten
%

N#

%

Geslacht
man

5.341

51,30

2.141

51,74

vrouw

5.071

48,70

1.997

48,26

Leeftijd
0-44

1.378

13,23

333

8,05

45-59

3.214

30,87

959

23,18

60-74

4.050

38,90

1.740

42,05

≥ 75

1.770

17,00

1.106

26,73

geen

3.955

37,99

1.254

30,30

1

2.738

26,30

1.040

25,13

2

1.622

15,58

741

17,91

3

989

9,50

450

10,87

≥4

1.108

10,64

653

15,78

lager algemeen onderwijs

3.236

31,47

1.453

35,36

710

6,90

274

6,67

1.580

15,37

636

15,48

Comorbiditeit voor de diagnose kanker*

Opleiding
lager beroepsonderwijs
middelbaar algemeen onderwijs
middelbaar beroepsonderwijs

553

5,38

198

4,82

hoger algemeen onderwijs

452

4,40

166

4,04

hoger beroepsonderwijs

298

2,90

109

2,65

wetenschappelijk onderwijs

90

0,88

31

0,75

3.364

32,71

1.242

30,23
18,05

onbekend
Type kanker
borsten vrouw

747

colon of rectum

626

15,13

bronchus of long

559

13,51

prostaat

456

11,02

blaas

215

5,20

niet-gespecificeerde maligniteit spijsverteringsorganen

214

5,17

andere neoplasma geslachtsorganen vrouw

174

4,20
3,36

maag

139

Hodgkin of andere maligne lymfomen

131

3,17

nier

117

2,83

andere tractus respiratorius

108

2,61

leukemie

100

2,42
2,32

pancreas

96

neoplasma zenuwstelsel

96

2,32

cervix uteri

87

2,10

onbekende primaire locatie

85

2,05

bloed/bloedvormende organen

82

1,98

andere neoplasma geslachtsorganen, borsten man

56

1,35

andere neoplasma urinewegen

27

0,65

schildklier

23

0,56

* Comorbiditeit werd gedefinieerd als het samen vóórkomen van kanker met één of meerdere andere chronische
en/of ernstige ziekten
#

N = aantal
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3.2 	Vóórkomen van kanker in de
huisartspraktijk
Het vóórkomen van kanker wordt besproken om een algemeen beeld te scheppen van
het patiëntencohort waarop deze studie gebaseerd werd. Voor cijfers over het
vóórkomen van kanker in Nederland wordt verwezen naar de website van het
Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL): www.iknl.nl (voorheen www.ikcnet.nl).
In de periode 1998-2007 werden er binnen de deelnemende huisartspraktijken van het
RNH 4.138 nieuwe gevallen van kanker geregistreerd (uitgezonderd huidkanker).
De meest voorkomende maligne tumoren binnen de huisartspraktijk waren borst-,
prostaat-, long- en colonkanker. Voor mannen bedroeg in 2007 de jaarlijkse incidentie
per normpraktijk (2.350 persoonsjaren) 2,19 voor prostaatkanker, 1,59 voor longkanker
en 1,22 voor colonkanker. Voor vrouwen was de jaarlijkse incidentie per normpraktijk
1,80 voor borstkanker, 0,66 voor longkanker en 0,57 voor colonkanker.
Bij de patiënten die na tien jaar (op 31 december 2007) nog in leven waren
(10-jaarsprevalentie) kwam bij mannen prostaatkanker het meest voor; dit gold
voor alle leeftijdsgroepen met uitzondering van de jongste leeftijdsgroep (9,89 per
normpraktijk). Bij vrouwen kwam borstkanker het meest voor in alle leeftijdsgroepen
(16,64 per normpraktijk).
Box 6: Definitie incidentie en prevalentie
Incidentie: het aantal personen met een bepaalde nieuwe diagnose per 1.000 personen per jaar.
Om een idee te geven van de incidentie van kanker in de huisartspraktijk wordt in dit rapport de
incidentie van kanker berekend per normpraktijk (met 2.350 ingeschreven patiënten) per jaar.
Prevalentie: het aantal personen met een bepaalde diagnose per 1.000 personen op een bepaald
moment. In dit rapport wordt de prevalentie van kanker per normpraktijk (met 2.350 ingeschreven
patiënten) op een bepaald moment weergegeven.

3.3

Ziekten ontstaan vóór de diagnose kanker
Bij kankerpatiënten waren vóór de diagnose kanker hart- en vaatziekten, endocriene
ziekten en aandoeningen van het bewegingsapparaat de meest voorkomende grote
groepen van aandoeningen. Ook bij mensen zonder kanker waren deze groepen van
aandoeningen de meest voorkomende - aanwezig vóór de diagnosedatum7 - (zie
figuur 2). diabetes mellitus, vetstofwisselingsstoornissen, acuut myocardinfarct,
angina pectoris, benigne prostaathypertrofie, COPD en artrose waren de meest
voorkomende ziekten, ongeacht het feit of iemand kanker had of niet.
Toch was er een aantal verschillen tussen kankerpatiënten en mensen zonder kanker.
Hart- en vaatziekten kwamen bijvoorbeeld significant vaker voor bij mannelijke kankerpatiënten tussen de 60 en 74 jaar (OR: 1,36, 95% BI: 1,16 – 1,58). Bovendien was dit verschil
consistent; hart- en vaatziekten kwamen - al dan niet significant - in alle leeftijdsgroepen
vaker voor bij kankerpatiënten in vergelijking met mensen zonder kanker.

7	Mensen zonder kanker werden gekoppeld aan kankerpatiënten. Vervolgens kregen mensen zonder kanker een
fictieve diagnosedatum, namelijk de diagnosedatum van de patiënt met kanker waaraan zij gekoppeld waren.
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CA TEGO RI EËN GEZ O N DH EI DS P RO BLEMEN

Mannen 60-74 jaar
Hart- en vaatziekten

*

Endocriene ziekten
Bewegingsapparaat
Luchtwegen

*

Urogenitale ziekten

*

Psychische aandoeningen
Zintuigen
Huidziekten
Neurologisch - motorisch
Neurologisch - pijn
0

100

200

300

400

500

600

PREVALENTIE (PER 1.000 PERSONEN)

Specifieke aandoeningen:
significante relaties

n ka /
n niet-ka1
7/4

Otosclerose

OR2

95% BI3

4,15

1,21 – 14,21

Acuut myocardinfarct

137 / 264

1,26

1,01 – 1,57

Hartfalen

36 / 40

2,16

1,37 – 3,42

Hypertensie
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Figuur 2: Ernstige en/of chronische ziekten aanwezig bij diagnose kanker (prevalent),
gegroepeerd volgens indeling Knottnerus (1992). Indeling naar leeftijd (60-74 jaar; ≥ 75 jaar) en
geslacht.
Bron: RNH.
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Voor de verschillende hart- en vaatziekten apart bleek dat een acuut myocardinfarct
vóór de diagnose kanker significant vaker voorkwam bij mannelijke (OR: 1,26, 95% BI:
1,01 – 1,57) en vrouwelijke (OR: 1,59, 95% BI: 1,04 – 2,44) kankerpatiënten tussen de 60 en
74 jaar. Verder kwam hartfalen ook significant vaker voor bij mannelijke kanker
patiënten tussen de 60 en 74 jaar (OR: 2,16, 95% BI: 1,37 – 3,42) en bleek dat dit
verhoogde voorkomen consistent was met het voorkomen bij vrouwen en andere
leeftijdsgroepen (zie figuur 2).
Naast hart- en vaatziekten kwamen ook aandoeningen van de luchtwegen vaker voor
bij kankerpatiënten en significant vaker bij mannelijke kankerpatiënten tussen de 60
en 74 jaar (OR: 1,37, 95% BI: 1,12 – 1,66) en ouder dan 74 jaar (OR: 1,36, 95% BI: 1,06 – 1,75).
Voornamelijk COPD kwam duidelijk en consistent vaker voor bij kankerpatiënten (OR:
1,59, 95% BI: 1,23 – 2,05 en OR: 1,38, 95% BI: 1,05 – 1,83 voor repectievelijk mannelijke
kankerpatiënten tussen de 60 en 74 jaar en mannelijke kankerpatiënten ouder dan 74)
(zie figuur 2).
Voor aandoeningen van het bewegingsapparaat als groep was er geen consistent
verschil tussen kankerpatiënten en mensen zonder kanker. Wel kwamen reuma en
osteoporose - die behoren tot de groep aandoeningen van het bewegingsapparaat consistent minder vaak voor bij vrouwelijke kankerpatiënten en consistent vaker bij
mannelijke kankerpatiënten.
Om te zien of bepaalde groepen van aandoeningen vooral voorkwamen bij bepaalde
kankersoorten, werden de meest voorkomende soorten kanker apart geanalyseerd.
In het algemeen waren er niet veel verschillen wat betreft ziektelast: ook voor borst-,
prostaat-, long-, colon- en blaaskanker waren hart- en vaatziekten, endocriene ziekten en
aandoeningen van het bewegingsapparaat de meest voorkomende aandoeningen.
Aandoeningen van de luchtwegen kwamen wel duidelijk vaker voor bij long- en
blaaskanker. Voor borstkankerpatiënten tussen de 45 en 59 jaar - de grootste groep
borstkankerpatiënten behoort tot deze leeftijdsgroep in het bestudeerde cohort - waren
psychische aandoeningen en endocriene ziekten de meest voorkomende aandoeningen,
maar deze aandoeningen kwamen niet vaker voor bij borstkankerpatiënten in
vergelijking met mensen zonder kanker (geen significant verschil).

3.4	Comorbiditeit: ernstige en/of chronische
ziekten ontstaan binnen vijf jaar na de
diagnose kanker
Net als vóór de diagnose van kanker, waren binnen de eerste vijf jaar na de
diagnosedatum hart- en vaatziekten, endocriene ziekten en aandoeningen van het
bewegingsapparaat de meest voorkomende aandoeningen bij kankerpatiënten. Dit
gold eveneens voor de - aan kankerpatiënten gekoppelde - mensen zonder kanker (zie
figuur 3), behalve bij mannen ouder dan 74 jaar. In plaats van aandoeningen van het
bewegingsapparaat hoorden psychische aandoeningen bij mannen ouder dan 74 jaar
bij de drie meest voorkomende groepen aandoeningen. Ook voor alle ziekten apart
bleek dat de meest voorkomende ziekten bij kankerpatiënten ook de meest
voorkomende ziekten bij mensen zonder kanker waren (zie figuur 3). De ziektelast
werd voornamelijk bepaald door diabetes mellitus, hartfalen, osteoporose en COPD,
bij zowel kankerpatiënten als mensen zonder kanker.
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Hart- en vaatziekten kwamen significant vaker voor bij vrouwelijke kankerpatiënten
tussen de 60 en 74 jaar (HR:1,58, 95% BI: 1,19 – 2,10). Voor de verschillende hart- en
vaatziekten apart bleek dat na de diagnose kanker hartfalen, longembolie en trombose
significant en consistent vaker voorkwamen bij kankerpatiënten (zie figuur 3).
In tegenstelling tot hart- en vaatziekten kwamen endocriene ziekten na de diagnose
kanker minder vaak voor (hoewel niet significant) bij kankerpatiënten tussen de 60 en
74 jaar. Dit verschil kan mogelijk verklaard worden doordat vetstofwisselingsstoornissen
significant minder vaak voorkwamen bij kankerpatiënten tussen 60 en 74 jaar (HR: 0,38
en 0,33 voor respectievelijk mannelijke en vrouwelijke kankerpatiënten) (zie figuur 3).
Onder vetstofwisselingsstoornissen verstaan we onder andere hypercholesterolemie,
hypertriglyceridemie en gemengde hyperlipidemie.
Noch aandoeningen van het bewegingsapparaat als een groep, noch de verschillende
aandoeningen van het bewegingsapparaat apart, kwamen duidelijk vaker of minder
vaak voor bij kankerpatiënten.
Dat psychische aandoeningen vaker voorkomen bij kankerpatiënten lijkt op het eerste
gezicht logisch. In deze studie kwamen psychische aandoeningen consistent vaker voor
bij kankerpatiënten, uitgezonderd bij vrouwen ouder dan 74 jaar. Bij vrouwen tussen de
60 en 74 jaar was dit verschil significant (HR: 1,75, 95% BI: 1,03 – 2,98). Van alle psychische
aandoeningen apart kwam er geen één duidelijk vaker voor bij kankerpatiënten.
Intuïtief werd verwacht dat depressie (nieuw ontstaan na de diagnose) meer zou
voorkomen bij kankerpatiënten, in de huidige analyses werd dit niet gevonden.
Voor de verschillende soorten kanker waren er geen duidelijke verschillen wat betreft
vóórkomen van chronische aandoeningen. Alleen hart- en vaatziekten kwamen
duidelijk vaker voor bij vrouwelijke colorectale, long- en borstkankerpatiënten tussen
de 60 en 74 jaar. Bij borstkankerpatiënten tussen de 45 en 59 jaar waren na de diagnose
kanker endocriene ziekten en aandoeningen van het bewegingsapparaat de meest
voorkomende nieuwe aandoeningen. Deze aandoeningen kwamen niet vaker voor bij
borstkankerpatiënten in vergelijking met mensen zonder kanker.

3.5

Totale ziektelast van kankerpatiënten
Deze paragraaf geeft een beeld van de totale ziektelast; zowel ontstaan vóór als na de
diagnose kanker.
Ook voor de totale ziektelast bleek dat hart- en vaatziekten, endocriene ziekten en
aandoeningen van het bewegingsapparaat de meest voorkomende ziekten waren bij
kankerpatiënten (levensprevalentie van ziektelast aan het einde van de tien jaar
follow-up) en bij mensen zonder kanker (zie figuur 4). Diabetes mellitus, angina
pectoris, vetstofwisselingsstoornissen en osteoporose waren de meest voorkomende
aandoeningen.
Alleen hart- en vaatziekten kwamen duidelijk vaker voor bij mannelijke en vrouwelijke
kankerpatiënten tussen de 60 en 74 jaar. Bij mannelijke kankerpatiënten uitte dit zich
in het vaker voorkomen van angina pectoris, hartfalen en hypertensie.
Bij vrouwelijke patiënten met een eerdere diagnose kanker kwam een hartinfarct
vaker voor. Verder waren er echter geen duidelijke verschillen tussen mensen met en
zonder kanker.
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Figuur 3: Comorbiditeit (ernstige en/of chronische ziekten) ontstaan binnen de eerste vijf jaar
na diagnose kanker, gegroepeerd volgens indeling Knottnerus (1992). Indeling naar leeftijd (60-74
jaar; ≥ 75 jaar) en geslacht.
Bron: RNH.
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Figuur 4: Totale ziektelast van kankerpatiënten, volgens indeling Knottnerus (1992). Indeling
naar leeftijd (60-74 jaar; ≥ 75 jaar) en geslacht.
Bron: RNH.
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3.6

Conclusies en beschouwing
In het algemeen was het vóórkomen van ernstige en/of chronische ziekten vóór en na
de diagnose kanker niet noemenswaardig verschillend van het vóórkomen van
chronische ziekten bij mensen zonder kanker, ondanks het brede scala aan
verschillende chronische ziekten (Louwman, 2010). Dit gold zowel voor de ziekten
aanwezig op het moment van de diagnose kanker als voor nieuwe ziekten ontstaan in
de jaren daarna. Logischerwijze bleek ook voor de totale ziektelast - ernstige en/of
chronische ziekten ontstaan vóór en binnen de eerste vijf jaar ná de diagnose kanker dat kankerpatiënten geen andere en niet veel meer bijkomende ziekten hadden en/of
kregen in vergelijking met de ziekten die zich voordoen bij mensen zonder kanker.

Chronische aandoeningen vóór de diagnose kanker
Kennis van het vóórkomen van ernstige en/of chronische aandoeningen (vóór de
diagnose kanker) is belangrijk omdat deze bijkomende ziekten belangrijke gevolgen
kunnen hebben voor de keuze van de behandeling en de prognose (Goodwin, 1996;
Janssen-Heijnen, 2005; Extermann, 2007). Hart- en vaatziekten (voornamelijk een
hartinfarct, angina pectoris en andere chronische ischemische hartziekten),
endocriene ziekten (voornamelijk diabetes mellitus en vetstofwisselingsstoornissen)
en aandoeningen van het bewegingsapparaat (voornamelijk artrose) zijn de meest
voorkomende aandoeningen vóór de diagnose kanker. In het bestudeerde
patiëntencohort bleek het percentage kankerpatiënten met bijkomende aandoeningen
echter zeer hoog (75% en 71% voor mannelijke en vrouwelijke patiënten tussen de 60 en
74 jaar; 89% en 83% voor mannelijke en vrouwelijke kankerpatiënten ouder dan 74 jaar)
en eerder regel dan uitzondering. Daarom is alertheid geboden, want de behandeling
van kanker en de behandeling van een andere chronische aandoening kunnen
interfereren en/of elkaar negatief beïnvloeden.
Hoewel de meest voorkomende aandoeningen hetzelfde waren bij mensen met en
zonder kanker, waren er wel enkele specifieke verschillen. Zo kwamen hart- en
vaatziekten in alle leeftijdsgroepen vaker voor bij kankerpatiënten. Dit kan mogelijk
verklaard worden door gemeenschappelijke risicofactoren zoals roken, minder
lichamelijke activiteit en obesitas. Roken veroorzaakt bijvoorbeeld 80% tot 90% van
alle sterfte aan longkanker, ongeveer 30% van alle sterfte aan kanker en 22% van de
sterfte aan coronaire hartziekten8. Het vaker voorkomen van COPD en aandoeningen
van de luchtwegen kan waarschijnlijk verklaard worden door roken als belangrijkste
gemeenschappelijke risicofactor.

Chronische aandoeningen ná de diagnose kanker
Ná de diagnose kanker waren de meest frequente nieuwe aandoeningen hart- en
vaatziekten (voornamelijk hartfalen), COPD, osteoporose en diabetes mellitus. Dit
bleek ook uit andere studies (Janssen-Heijnen, 2005; Coebergh, 1999). Net als voor de
ziektelast ontstaan vóór de diagnose kanker, bleek ook na de diagnose kanker dat de
meest voorkomende nieuwe aandoeningen bij kankerpatiënten ook de meest
voorkomende aandoeningen waren bij mensen zonder kanker. Toch waren er ook na de
diagnose kanker enkele belangrijke verschillen. Zo kwamen hart- en vaatziekten
duidelijk vaker voor bij vrouwelijke kankerpatiënten. Recente studies toonden aan dat
de helft van de niet-kankergerelateerde sterfte veroorzaakt wordt door hart- en
8
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vaatziekten (Aziz, 2007) en dat (ex-)kankerpatiënten een groter risico hebben op
hart- en vaatziekten (Carver, 2007; Camp-Sorrell, 2006; Fosså, 2008; Floyd, 2005; Ganz,
2001; Fosså, 2006). In deze studie konden we echter geen uitspraak doen over de
precieze toename van hart- en vaatziekten als gevolg van behandeling, omdat de
maximale follow-up tien jaar bedroeg en de tijd voor het ontstaan van hart- en
vaatziekten als gevolg van chemotherapie of radiotherapie ook meer dan tien jaar kan
bedragen (Fosså, 2008). Hartfalen is echter een bekende complicatie van sommige
chemotherapeutica en de verhoogde incidentie in het cohort van kankerpatiënten is
dan ook wellicht in grote mate daaraan te wijten. Voor het vaker voorkomen van
veneuse trombose en longembolie bij patiënten met kanker worden in de literatuur
twee verklaringen gegeven: 1) het stollingssysteem is betrokken bij tumorgroei,
metastasering en angiogenese en 2) de behandeling voor kanker zelf verhoogt het
risico op trombose (Sousou, 2009). Het biologische mechanisme hierachter is echter
nog niet bekend. Een ander verschil tussen mensen met en zonder kanker betrof
vetstofwisselingsstoornissen die na de diagnose kanker minder vaak voorkwamen.
Mogelijk verklaren gewichtsverlies als gevolg van kanker of behandeling voor kanker
en verandering van eetgewoonten dit verschil tussen kankerpatiënten en mensen
zonder kanker. Verder bleek dat noch osteoporose noch depressie duidelijk vaker
voorkwam bij kankerpatiënten, terwijl dit op basis van de literatuur wel werd
verwacht (Aziz, 2007; Rao, 2006; Oerlemans, 2007). Mogelijk kan dit verklaard worden
door onderdiagnose van depressie (Smith, 2007) en osteoporose (Westesson, 2002). De
differentiaaldiagnose tussen verdriet, rouw en reacties op verlieservaringen aan de
ene kant en depressie aan de andere kant is moeilijk.
Totale ziektelast kankerpatiënten
Bij mensen met en zonder kanker bleek - op een enkele uitzondering na - de totale
ziektelast door andere chronische ziekten (ontstaan vóór en na de diagnose kanker)
vergelijkbaar. Dat mensen met en zonder kanker wat dit betreft weinig verschillen,
moet men echter nuanceren; de impact van diagnose en behandeling van kanker mag
zeker niet worden onderschat. Over de psychosociale gevolgen kon op basis van deze
studie geen uitspraak gedaan worden, maar het frequente voorkomen van een recidief
en tweede primaire tumor illustreert de blijvende impact van een eerdere diagnose
kanker. Kanker ontwikkelt zich immers steeds meer tot een chronische ziekte, met
rustige periodes, reactivering en remissies, wat een blijvende ziektelast impliceert.
Samenvattend kan gezegd worden dat het vóórkomen van chronische aandoeningen
bij kankerpatiënten een vergelijkbaar patroon kende als bij mensen zonder kanker.
Uiteraard met dien verstande dat de kankerpatiënten daarnaast nog een
kwaadaardige aandoening hebben. Vóór de diagnose kanker had men frequent
diabetes mellitus, vetstofwisselingsstoornissen, angina pectoris en een hartinfarct. In
de toekomst kan men dus verwachten dat deze aandoeningen vaker bij
kankerpatiënten zullen voorkomen en mogelijk van invloed zullen zijn op de prognose.
Oncologisch specialisten zullen met deze vaak aanwezige bijkomende ziektelast
rekening moeten houden bij de keuze van de behandeling en zullen onderbehandeling
moeten zien te voorkomen. Na de diagnose kanker vragen COPD, hartfalen, veneuze
trombose en longembolie - die vaker nieuw optraden bij kankerpatiënten - om een
verhoogde waakzaamheid.
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4

 org voor mensen met kanker in
Z
de chronische fase: opvattingen,
ideeën en ervaringen van eerstelijns
professionals en (ex-)patiënten
Na de behandeling voor kanker kunnen patiënten - vaak nog jarenlang - kampen met
allerlei problemen, zoals chronische pijnklachten, vermoeidheid, relationele en seksuele
problemen, depressie en moeilijkheden met werkhervatting. Om goed te kunnen
inspelen op de zorgvragen van mensen met kanker in de fase na de behandeling - de
zogenaamde chronische fase - is de afgelopen jaren veel discussie gevoerd over hoe de
zorg het beste vorm te geven.
De Gezondheidsraad adviseerde in 2007 in zijn rapport ‘Nacontrole in de oncologie’ om
de coördinerende rol die nu - ook na de behandeling door de medisch specialist - in de
regel in de tweede lijn ligt, meer in handen te leggen van de huisarts. Geconstateerd
wordt dat er voor een aantal tumoren geen overtuigende evidence is voor de effectiviteit
van gestructureerde nacontrole in de tweede lijn. Indien de eerste lijn de regie bij de
nacontrole zou overnemen van de tweede lijn, zou er meer ruimte overblijven voor
specialistische tweedelijnszorg voor patiënten voor wie deze echt nodig is. Daarnaast is
bij nazorg en nacontrole - behalve voor diagnostiek en preventie van recidieven en
uitzaaiingen - ook veel aandacht nodig voor de algemene restklachten en problemen
waarmee veel mensen nog worstelen. Met het oog hierop en vanwege hun
generalistische, geïntegreerde benadering van somatische, psychische en sociale
aspecten, zouden huisartsen geschikt zijn om bij een groot deel van de mensen die voor
kanker zijn behandeld de verantwoordelijkheid te nemen voor de nazorg en de rol van
casemanager te vervullen. In het licht van de betrokkenheid van diverse andere
professionals in deze zorg, zoals verpleegkundigen, fysiotherapeuten en maatschappelijk
werkers, is het de vraag of ook niet een van deze professionals geschikt - of zelfs
geschikter - zou zijn om de rol van casemanager op zich te nemen.
Tot nog toe is weinig bekend over hoe huisartsen en andere eerstelijnsprofessionals
aankijken tegen de zorg voor mensen met kanker in de chronische fase en hun rol
daarin. In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van een kwalitatieve studie naar de
ervaringen, opvattingen en ideeën van verschillende groepen eerstelijnsprofessionals
over de zorg voor deze patiëntengroep. Ook mensen die behandeld zijn voor kanker
zijn hierbij betrokken. In deze studie - uitgevoerd door de vakgroep huisarts
geneeskunde van de Universiteit Maastricht - stonden de volgende zes vragen
centraal:
1.	Welk beeld brengen eerstelijnsprofessionals naar voren van mensen met kanker in
de chronische fase en hoe kijken ze aan tegen de problematiek waarmee deze
patiënten te maken kunnen krijgen?
2.	Welke zorg bieden eerstelijnsprofessionals aan deze categorie patiënten?
3.	Hoe kijken ze naar de zorg die andere eerstelijnsprofessionals kunnen bieden aan
deze patiënten?
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4.	Welke knelpunten zien de verschillende professionals in de zorg voor deze
patiënten en op welke punten achten ze verbetering van deze zorg nodig?
5.	Zien zij de rol van casemanager voor zichzelf weggelegd of schrijven zij die rol aan
een andere professional toe?
6.	In hoeverre komt het beeld dat mensen die behandeld zijn voor kanker hebben van
hun ziekte en van de zorg die ze krijgen (hebben gekregen of hadden willen hebben)
overeen met het beeld dat door de professionals naar voren wordt gebracht?
Om deze vragen te beantwoorden zijn individuele diepte-interviews afgenomen.
Ook is een onlinefocusgroep gehouden met de verschillende eerstelijnsprofessionals
die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met kanker in de chronische fase. Bij de
werving van deze professionals is gestreefd naar zo veel mogelijk variatie: er deden
professionals mee uit alle delen van het land, werkzaam in zowel kleine als grote
gezondheidszorgpraktijken en -organisaties en werkzaam in stedelijke en
plattelandsgebieden. Er is gesproken met professionals met veel en met weinig
werkervaring, met mannen en met vrouwen en met professionals met en zonder
specifieke (na)scholing op het gebied van zorg voor mensen met kanker in de
chronische fase. Tabel 2 geeft een overzicht van karakteristieken van de deelnemers.
Naast de interviews met de professionals is een groepsinterview gehouden met
mensen die behandeld zijn voor kanker. Ook hier is geprobeerd zo veel mogelijk
variatie te realiseren. Voor nadere details betreffende de diepte-interviews, de
(online)focusgroepen en de volledige resultaten van deze studie wordt verwezen naar
de achtergrondrapportage: ‘Zorg voor mensen met kanker in de chronische fase: opvattingen,
ideeën en ervaringen van eerstelijnsprofessionals en patiënten (kwalitatieve studie)’, als bijlage B
beschikbaar op cd-rom achter in het rapport of als pdf via de website van KWF
Kankerbestrijding: www.kwfkankerbestrijding.nl.

4.1	Huisartsen: ‘gewone’ zorg bij een
bijzondere ziekte
De veronderstelling dat huisartsen in hun werk veel druk ervaren van mensen met
kanker in de chronische fase - gezien de toename van het aantal mensen dat een
behandeling voor kanker ondergaat - wordt niet bevestigd door de huisartsen die
deelnamen aan het onderzoek. De analyse laat zien dat dit voor een deel blijkt samen
te hangen met de patiëntenpopulatie van hun praktijk; sommige huisartsen hebben
een jonge patiëntenpopulatie en daarmee weinig mensen met kanker. Maar ook de
huisartsen die wel vinden dat kanker veel voorkomt onder hun patiënten blijken de
zorg voor deze patiënten niet als een bijzondere last te ervaren.
4.1.1
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Geen bijzondere patiënten
Uit de interviews met de huisartsen komt naar voren dat zij mensen met kanker in de
chronische fase niet als bijzondere patiënten beschouwen, ondanks het feit dat de
huisartsen kanker - vanwege het ingrijpende karakter ervan - zien als een bijzondere
ziekte. Dit komt op verschillende manieren tot uitdrukking. Allereerst in het beeld dat
de geïnterviewde huisartsen geven van mensen met kanker in de chronische fase en de
problemen waarmee deze patiënten kampen. Meestal zien de huisartsen dat mensen na
de behandeling voor kanker vaak nog lang worstelen met het hervinden van het
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Tabel 2: Karakteristieken van de deelnemers aan de diepte-interviews en de onlinefocusgroep.
Huisartsen
N # = 15

Thuiszorgverpleegkundigen
N # = 15

Overige eerstelijnsprofessionals*
N # = 24

Man
Vrouw

8
7

0
15

10
14

< 40 jaar
> 40 jaar

7
8

9
6

10
14

Stad
Platteland
Verstedelijkt platteland

5
6
4

5
5
5

10
5
9

Solopraktijk
Duo- of triopraktijk
Gezondheidscentrum
Thuiszorgorganisatie
Grote thuiszorgorganisatie
Buurtzorg
Particuliere praktijk
Ziekenhuis
Overig

2
9
4

Geslacht

Leeftijd

Gebied

Organisatie

6
4
5
6
2
16

* Tot de overige eerstelijnsprofessionals behoren onder meer de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist,
psycholoog en maatschappelijk werker
#

N = aantal

vertrouwen in hun eigen lichaam. Ook hebben ze de ervaring dat mensen na de
behandeling voor kanker veel tijd nodig hebben om - binnen hun gezin en op het
werk - de zaken weer op de rails te krijgen. Toch leggen de huisartsen bij het benoemen
van de problemen het accent op de fysieke klachten; ze denken primair aan de patiënten
die zich melden met klachten die kunnen wijzen op recidieven of uitzaaiingen, of aan de
patiënten met pijnklachten die samenhangen met hun angst opnieuw kanker te
krijgen. Hoewel de huisartsen ingaan op het frequent voorkomen van extreme en
langdurige vermoeidheid, zien ze dit vaak als iets wat ‘erbij hoort’. Verder relateren de
huisartsen kanker in de chronische fase zelden aan zorgvragen van partners of
gezinsleden van de patiënt. Het beeld dat de huisartsen hebben van de patiënt met
kanker in de chronische fase als een ‘gewone’ patiënt, blijkt verder uit het feit dat de
meeste huisartsen van mening zijn dat de zorg voor deze mensen geen specifieke
maatregelen vereist. In sommige huisartspraktijken wordt met lijstjes gewerkt van
patiënten die niet aan de aandacht van de huisarts mogen ontsnappen, maar patiënten
gaan van zo’n lijstje af zodra ze ‘kankervrij’ verklaard zijn. Ten slotte komt het beeld van
de patiënt met kanker in de chronische fase als niet-bijzondere patiënt naar voren in de
manier waarop de huisartsen praten over hun bekwaamheid om deze mensen te
behandelen. De meesten blijken van mening dat hun basisopleiding hun voldoende
bagage verschaft; zij zien geen meerwaarde in extra scholing rond kankerzorg in de
chronische fase.
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4.1.2

Een klachtgerichte benadering
In het verlengde van de visie van de huisartsen op mensen met kanker in de chronische
fase, ligt de manier waarop zij zorg bieden aan deze patiënten. Als ‘gewone’ patiënten
worden ze net zo benaderd als andere patiënten, namelijk reactief en klachtgericht.
De meeste huisartsen blijken erop te vertrouwen dat mensen die kanker hebben
doorgemaakt zichzelf melden met hun klachten en problemen. Ze verwijzen hierbij
naar de laagdrempeligheid van de zorg die ze bieden, een impliciete karakteristiek van
het werk van huisartsen. Hun ervaring is dat mensen die behandeld zijn voor kanker
uit zichzelf sneller dan voorheen naar het spreekuur komen als ze zich niet goed
voelen. Bovendien veronderstellen de huisartsen dat de intensieve contacten in de
beginperiode van kanker een goede basis vormen voor het vertrouwen dat patiënten
in hen hebben en daarmee bijdragen aan het verlagen van de drempel om na de
behandeling om hulp te vragen. Een ander deel van de huisartsen betwijfelt echter of
ze zonder meer kunnen verwachten dat mensen zich in de periode na de behandeling
voor kanker zelf melden en zelf voor de dag komen met hun klachten. Zij zouden liefst
wat meer een oogje in het zeil houden en iemand af en toe eens bellen of op visite
gaan. De reactieve benadering van patiënten is echter nogal ingebakken in het werk
van de huisarts. Daarbij kan een rol spelen dat zij uitgaan van de gegroeide situatie
waarin het gebruikelijk is dat vooral medisch specialisten en intramurale oncologisch
verpleegkundigen en nurse practitioners, de proactieve nacontroles verrichten.
Gezien de nadruk die de huisartsen leggen op de fysieke problemen die zich na kanker
kunnen voordoen, ligt het accent in de zorg ook op dat vlak. Dit laat echter onverlet
dat de meeste huisartsen zich ervan bewust blijken dat mensen behandeld voor
kanker in de chronische fase ook kunnen kampen met klachten zoals angst en
aanhoudende somberheid en relationele en seksuele problemen. Hoewel deze
problemen niet gemakkelijk besproken worden in de spreekkamer, hebben de
huisartsen wel degelijk het idee dat ze patiënten voldoende ruimte geven om deze
problemen op tafel te leggen. Het bieden van ‘op de hele mens gerichte zorg’ zien ze
namelijk als de kern van hun werk. Maar om dit daadwerkelijk te realiseren - zo blijkt
uit de interviews - zijn het de patiënten zelf die er werk van moeten maken als ze hun
klacht concreet willen presenteren.
Dat het in het werk van de huisartsen vastgeklonken zit zich in hun zorg afwachtend
op te stellen en klachtgericht te werken, ook aan kankerpatiënten in de chronische
fase, komt ook tot uitdrukking in het feit dat de geïnterviewde huisartsen geen heil
zien in een gestructureerde follow-up van deze patiëntengroep als geheel. De grote
verscheidenheid in verloop van de verschillende soorten kanker in de chronische fase
zou het moeilijk maken een standaardvorm van nazorg in te voeren op een manier
zoals dat gebeurt bij andere chronische ziekten - zoals diabetes mellitus en COPD waarvoor speciale spreekuren zijn ingesteld. De huisartsen wijzen erop dat elke
kankerpatiënt zijn of haar eigen proces doormaakt. Waar de een liever iets meer bij de
hand genomen zou willen worden, zullen andere patiënten het als betuttelend ervaren
zich op gezette tijden te moeten melden. De teneur onder de huisartsen is dat
gestructureerde en vanuit de huisarts geïnitieerde nazorg niet zou passen bij de
uiteenlopende behoeften die kankerpatiënten zouden hebben. Zij zien meer in zorg op
maat, waarbij de patiënt zelf bepaalt hoe hij of zij het hebben wil.

4.1.3

Voorkeur van huisartsen voor ‘zelf doen’ en ‘gewoon doen’
In lijn met hun visie op mensen met kanker in de chronische fase als ‘gewone’
patiënten, tonen de huisartsen zich doorgaans niet snel geneigd om door te verwijzen
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naar andere zorgprofessionals voor bijzondere extramurale zorg. Als ze doorverwijzen
blijken ze dit - in het verlengde van de concentratie op de lichamelijke problemen van
de patiënten - het gemakkelijkst te doen naar de fysiotherapeut; vooral voor het
volgen van een bewegingsprogramma. De huisartsen blijken weliswaar geregeld
thuiszorg in te schakelen voor praktische zorg, maar ze wijzen hun patiënten zelden of
nooit op de mogelijkheid van continuïteitsbezoeken door de verpleegkundigen van de
thuiszorg. Ook wordt zelden doorverwezen naar andere professionals, zoals een
diëtist, logopedist, ergotherapeut, psycholoog of maatschappelijk werker. De
huisartsen geven echter aan dat zij gemakkelijk doorverwijzen naar zorgprofessionals
in hun eigen gezondheidscentrum of andere eerstelijnszorgprofessionals met wie zij
nauw samenwerken: doorverwijzen impliceert voor hen dan ‘samen zorgen’.
De terughoudendheid die veel huisartsen aan de dag leggen in het doorverwijzen van
hun patiënten naar andere zorgprofessionals voor bijzondere extramurale zorg, wordt
op verschillende manieren duidelijk. Op de eerste plaats melden huisartsen dat
patiënten na de zware tijd van operatieve ingrepen en chemo- en radiotherapie vooral
gebaat zijn bij rust. Ook voor de partners van kankerpatiënten zou het goed zijn als er
op enig moment rust komt, het leven niet alleen om de kanker draait en het heen en
weer rijden naar zorgprofessionals afgelopen is. In de tweede plaats tonen de
huisartsen zich terughoudend vanuit de overtuiging dat het herstellen na kanker een
proces is waar patiënten nu eenmaal doorheen moeten. De ervaring heeft hun geleerd
dat de tijd veel wonden heelt en dat de meeste mensen op eigen kracht een heel eind
komen. Daarmee samenhangend demonstreren de huisartsen een houding waarbij ze
ervoor waken problemen van mensen te medicaliseren. Ze vinden dat er voor
patiënten na behandeling voor kanker - evenals voor veel andere patiënten - juist
buiten het professionele medische circuit veel winst te behalen is. In plaats van
bewegingsprogramma’s - zoals ‘Herstel & Balans’ - zouden bijvoorbeeld ook sporten,
wandelen, zingen of muziek maken veel heil kunnen brengen. Ook een diëtist wordt
als overbodig gezien, zolang mensen ‘verantwoord’ eten en de ‘Schijf van Vijf ’
gebruiken. Ten derde laten de huisartsen zien dat hun terughoudendheid in
doorverwijzen inherent is aan hun rol als poortwachter van de zorg. Met het oog op
deze verantwoordelijkheid vinden ze dat ze primair zelf zorg moeten bieden.
De huisartsen leggen uit dat ze naast het lichamelijke onderzoek en eventuele
aanvullende testen die ze doen om recidieven of metastasen uit te sluiten, relatief veel
aandacht schenken aan geruststellen. Ze proberen patiënten ervan te overtuigen dat
er echt niets ernstigs meer aan de hand is en dat het leven na kanker niet ophoudt.
Ze stimuleren hen weer zo veel mogelijk aan het ‘gewone’ leven deel te nemen.
Hoewel de hoge drempel om bijzondere zorg in te schakelen voor mensen die
behandeld zijn voor kanker aansluit bij het beeld dat huisartsen laten zien van deze
groep patiënten, is het de vraag in hoeverre de nadruk op ‘zelf doen’ en ‘gewoon doen’
niet ook te maken heeft met onvoldoende kennis van de mogelijkheden die andere
zorgprofessionals kunnen bieden aan mensen met kanker in de chronische fase. Zo
blijkt lang niet iedere huisarts op de hoogte te zijn van het programma ‘Herstel &
Balans’, van de specifieke behandeling van een ergotherapeut voor extreme
vermoeidheid na kanker of van het groeiende netwerk van in de oncologie
gespecialiseerde psychologen en maatschappelijk werkers. Zolang huisartsen
prefereren het ‘gewone’ beloop na kanker af te wachten en mensen stimuleren zelf
initiatief te nemen, zullen ze niet snel geneigd zijn precies uit te zoeken welke
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professional welke specifieke zorg kan bieden aan mensen in de fase na de
behandeling voor kanker.
4.1.4

Huisarts als casemanager
Ten slotte ging het onderzoek in op de rol van casemanager die huisartsen zouden
kunnen spelen in de zorg voor mensen met kanker in de chronische fase. De huisartsen
bevestigen het gangbare idee dat ze als huisarts - ook voor mensen met kanker in de
chronische fase - bij uitstek geschikt zijn voor een spilfunctie. Ze hebben immers als geen
ander een overzicht van de geschiedenis van de patiënt en voelen zichzelf doorgaans het
eerste aanspreekpunt voor hun patiënten. Het blijkt echter niet altijd eenvoudig de
coördinerende taken goed te vervullen; om het goed te doen voelen ze zich namelijk
afhankelijk van andere professionals. Daar waar huisartsen korte lijnen hebben met
andere professionals, blijkt het gemakkelijker de regie te houden en de continuïteit van
de zorg voor de patiënt te bewaken. De communicatie met andere professionals - vooral
die met de specialisten - laat echter volgens de huisartsen nogal eens te wensen over.
Bovendien wordt er door verschillende huisartsen op gewezen dat ze nooit volledig
geïnformeerd zullen zijn over welke zorg patiënten elders krijgen. Na de behandeling van
kanker wordt veel zorg geregeld vanuit de ziekenhuizen, en de vrije toegankelijkheid van
verschillende professies en van inloophuizen draagt er toe bij dat patiënten zelf de stap
kunnen zetten om een behandeling te ondergaan of ondersteuning te vragen. Hoewel
huisartsen het liefst willen weten welke behandelingen hun patiënten waar ondergaan,
tonen ze zich pragmatisch over deze gang van zaken. Zij benadrukken hierbij het belang
van het eigen initiatief van de patiënt. Tegen de achtergrond van de moeite die het de
huisartsen soms kost de regie te houden, vinden ze dat zich situaties kunnen voordoen
waarin patiënten beter af zijn met een andere - tijdelijke - casemanager. Hierbij denken
ze vooral aan een oncologieverpleegkundige, waarbij ze refereren aan het werk van
mammacare-verpleegkundigen. Maar de huisartsen hebben hierbij ook hun
bedenkingen: een gestructureerde regie door een oncologieverpleegkundige zal niet op
voorhand succesvol zijn. Het draait voor huisartsen immers primair om de vraag of de
patiënt zorg wil en wat die zorg zou moeten inhouden; en dat willen ze liever niet
zomaar voor hem of haar invullen.

4.2	Thuiszorgverpleegkundigen:
steun en toeverlaat of coach
De zorg die verpleegkundigen in de thuiszorg bieden aan mensen met kanker blijkt
zich vaak te concentreren op de fase direct na de behandeling in het ziekenhuis en op
de terminale fase. Dit laat onverlet dat ook mensen met kanker in de chronische fase
wel degelijk deel uitmaken van hun cliëntenpopulatie.
4.2.1

9
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Bijzondere cliënten met bijzondere zorgvragen
Uit de interviews met de thuiszorgverpleegkundigen komt naar voren dat zij - net
zoals de huisartsen - kanker beschouwen als een ingrijpende en bedreigende ziekte.
De verpleegkundigen benadrukken daarbij de specifieke problemen en zorgbehoeften
van deze groep cliënten9. Zij denken bij mensen die behandeld zijn voor kanker in het
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bijzonder aan het onvoorspelbare beloop en aan de langdurige gevoelens van angst en
onzekerheid. Kanker in de chronische fase onderscheidt zich in hun ogen van andere
chronische aandoeningen, zoals COPD en diabetes mellitus. Zij zien de problematiek
waarmee mensen geconfronteerd worden na de behandeling voor kanker als veel
complexer van aard en wijzen hierbij vooral naar de combinatie van fysieke,
emotionele en sociale problemen. De thuiszorgverpleegkundigen benadrukken
daarnaast het unieke van de individuele cliënt en zien tevens de grote impact van de
ziekte - ook op de wat langere termijn - op zijn of haar gezin.
De geïnterviewde allround verpleegkundigen vinden dat ze voldoende kennis en
vaardigheden hebben om goed te kunnen inspelen op de problemen van deze groep
cliënten; de verpleegkundigen die een extra opleiding gevolgd hebben en/of relevante
werkervaring hebben in de oncologische zorg buiten de thuiszorg, ervaren deze extra
scholing - in het licht van het bijzondere karakter van de problematiek in deze fase van
kanker - als zeer waardevol.
4.2.2

Proactieve zorg voor bijzondere cliënten
In het verlengde van de visie van de thuiszorgverpleegkundigen op de problemen van
mensen met kanker in de chronische fase, noemen ze het ondersteunen van deze
cliënten in de thuissituatie als de kern van hun werk. De ingrijpende ervaring die de
ziekte met zich heeft meegebracht, betekent volgens de verpleegkundigen dat
cliënten vaak te zeer uit het veld geslagen zijn om zelf de touwtjes in handen te
nemen. Ze menen dan ook dat veel van deze cliënten behoefte hebben aan iemand die
het roer tijdelijk overneemt en helpt het leven weer op de rails te zetten. Zij zien het
daarom als hun taak een rol te vervullen als steun en toeverlaat, als coach of als
‘tijdelijk’ regisseur. In hun zorg betrekken ze niet alleen de cliënt zelf; ze zien
nadrukkelijk ook de familie, mantelzorgers en het sociale netwerk van de cliënt als
‘object’ van zorg. Zo vinden ze dat ze oog moeten hebben voor hoe het jonge kinderen
vergaat in een gezin waar een van de ouders kanker heeft, hoe partners omgaan met
de situatie, hoe cliënten met een eigen bedrijf zich redden met het runnen van dat
bedrijf of hoe mensen terugkeren naar de arbeidssituatie.
Opvallend is dat waar huisartsen uitgaan van autonome, initiatiefrijke patiënten die
zelf hun zorgvraag (zouden) moeten verwoorden, de thuiszorgverpleegkundigen hun
cliënten veel proactiever benaderen. De proactieve benadering impliceert dat deze
verpleegkundigen niet alleen een ondersteunende taak vervullen, maar ook een
signalerende en een adviserende rol spelen. Anders dan de huisartsen richten ze zich
niet op specifieke, door de cliënt geformuleerde en gepresenteerde klachten, en ze
wachten niet af totdat een cliënt met een zorgvraag komt. Ze streven ernaar zich zo
vroeg mogelijk een beeld te vormen van de vaak complexe situatie die na kanker kan
ontstaan en problemen zo snel mogelijk te signaleren. Om vervolgens - zolang de
cliënt dat zelf niet kan - te helpen bepalen welke stappen genomen moeten worden.
Met andere woorden: ze signaleren niet alleen zelf de zorgvragen, maar dragen
bovendien op eigen initiatief oplossingen aan. Daar waar ze zien dat cliënten
problemen of onduidelijkheden ondervinden tijdens - de nasleep van - de behandeling
of in het nazorgtraject, geven ze advies of helpen ze om de juiste - op de individuele
cliënt toegespitste - hulp in te schakelen.
Uit de interviews komt naar voren dat de verpleegkundigen ook een rol voor zichzelf
zien in situaties waarbij cliënten geen extra zorg willen omdat ze hun zelfstandigheid
willen bewaren, omdat ze na de intensieve behandelfase ‘zorgmoe’ zijn en tijdelijk
geen professionele zorg willen ontvangen of omdat ze vinden dat het goed gaat en de
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voortdurende aandacht als te veel of onnodig bemoeien ervaren. Waar de huisartsen
een dergelijke zelfstandigheid van patiënten als uitgangspunt voor hun zorg
formuleren, lijkt deze hang naar zelfstandigheid van de kant van de patiënt op
gespannen voet te staan met de proactieve insteek van de verpleegkundigen. Analyse
van de interviews laat echter zien dat verpleegkundigen daarop reageren op een
manier die nauw aansluit bij de visie op hun werk. Enerzijds rekenen zij het
inschatten van de specifieke behoeften in specifieke situaties tot hun kerntaken,
inclusief het aanvoelen wanneer ze een cliënt beter even met rust kunnen laten.
Anderzijds maakt hun bekendheid met de specifieke situatie het mogelijk om in te
schatten wanneer cliënten tegen zichzelf in bescherming moeten worden genomen
en zelfs min of meer ongevraagd ondersteuning geboden zou moeten worden. Dit kan
het geval zijn wanneer een cliënt hulp nodig heeft, maar daar niet om vraagt.
Bijvoorbeeld omdat hij of zij niet lastig wil zijn of niet weet dat er recht op thuiszorg
bestaat. De verpleegkundigen zien het als hun taak dit soort situaties te onderkennen
en te voorkomen dat bepaalde cliënten tussen wal en schip vallen.
De meeste thuiszorgverpleegkundigen menen dat ze uitstekend zijn toegerust om de
ondersteunende, signalerende en adviserende rollen te vervullen in de zorg voor
mensen met kanker in de chronische fase. Allereerst wijzen ze er op dat ze altijd bij
hun cliënten thuis komen. Dit geeft hun de mogelijkheid om zich snel een accuraat
beeld te vormen van de leef- en gezinssituatie van mensen. Daarnaast vinden de
verpleegkundigen dat ze door hun opleiding voldoende expertise en vaardigheden
hebben om de zorg te bieden zoals ze die bij deze groep cliënten nastreven. Benadrukt
wordt dat ze breed zijn opgeleid en dat er in hun opleiding veel aandacht besteed
wordt aan vaardigheden op het terrein van sociaal-emotionele ondersteuning. Ten
slotte noemen ze de brede samenwerking die ze in hun werk met andere professionals
hebben als een belangrijke voorwaarde om aan mensen in de periode na de
behandeling voor kanker de zorg te bieden die nodig is.
4.2.3
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Knelpunten volgens thuiszorgverpleegkundigen
De analyse van de interviews met de thuiszorgverpleegkundigen laat verder zien dat
deze professionals een tweetal knelpunten ervaren in de zorg voor cliënten met kanker
in de chronische fase. Het eerste knelpunt hangt samen met het beeld dat ze hebben
van hun eigen rol in de zorg voor deze cliënten. Gezien hun overtuiging dat veel
mensen in de fase na de behandeling voor kanker baat zouden hebben bij de zorg die
zij kunnen bieden, betreuren ze het dat ze lang niet al deze cliënten in zorg krijgen en
niet altijd de zorg kunnen bieden zoals ze dat zouden willen. Zij wijten dit aan de
onbekendheid bij en onderschatting van hun werk door die professionals en/of
instanties die cliënten kunnen doorverwijzen. Immers, waar huisartsen doorgaans op
de hoogte zijn of worden gebracht van de diagnose kanker bij hun patiënten en van
het verloop van het ziekte- en herstelproces, hebben verpleegkundigen wat dat betreft
een andere positie. Zij zijn voor de instroom van cliënten en de informatievoorziening
over cliënten voor een belangrijk deel afhankelijk van hoe huisartsen, specialisten en
transferverpleegkundigen in het ziekenhuis aankijken tegen het werk van de
thuiszorg. Soms kan ook een mantelzorger of een familielid de procedure om
thuiszorg aan te vragen in gang zetten, of een cliënt neemt zelf het initiatief. Maar in
alle gevallen zijn ze afhankelijk van anderen. Deze afhankelijke positie betekent voor
de verpleegkundigen dat ze moeten afwachten of hun hulp wordt ingeroepen en of ze
de informatie krijgen die voor goede zorg noodzakelijk is. Hierdoor voelen ze zich
nogal eens belemmerd bij de uitvoering van hun werk en dat leidt tot irritatie en
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frustratie. Overigens blijkt de situatie niet in alle regio’s in Nederland gelijk. Daar
waar samenwerkingsafspraken zijn gemaakt tussen huisartsen,
ziekenhuisafdelingen, transferverpleegkundigen en thuiszorg, en mensen behandeld
voor kanker in principe standaard gewezen worden op de mogelijkheden van de
thuiszorgverpleegkundige, wordt dankbaar gebruikgemaakt van de zorg van deze
verpleegkundigen.
Het tweede knelpunt dat door de thuiszorgverpleegkundigen naar voren wordt
gebracht, betreft de verschraling van hun werk. De verpleegkundigen vinden - zo blijkt
uit de interviews - dat ze veel te weinig tijd krijgen om hun werk goed te doen.
Allereerst vinden ze dat door diegenen die verantwoordelijk zijn voor het aanvragen
van de verpleegkundige zorg - bijvoorbeeld het ziekenhuis waar de cliënt behandeld is de complexiteit van problemen en daarmee ook de tijd die er in de zorg mee gemoeid
is, nogal eens wordt onderschat. Daarnaast betreuren ze het dat instanties die
verantwoordelijk zijn voor de indicatiestelling steeds minder tijd reserveren voor de
gesprekken met cliënten en voor psychosociale begeleiding. De huidige manier van
indiceren houdt in dat zo goed als alle tijd opgaat aan praktische en technische
handelingen. Omdat bovendien een deel van die praktische handelingen niet meer als
verpleegkundige zorg wordt geïndiceerd, maar is overgeheveld naar het takenpakket
van een andere beroepsgroep - zoals het uitzetten van medicatie nu valt onder de
verantwoordelijkheid van de apotheker - vervallen de regelmatige bezoeken van de
verpleegkundigen aan de cliënt en dus ook de controlemomenten. Daarmee wordt het
werk als steun en toeverlaat en als coach nog eens extra bemoeilijkt. Hier komt nog bij
dat de thuiszorgverpleegkundigen zich grote zorgen maken over de tendens om voor
de zorg voor cliënten in de chronische fase ziekenverzorgenden in te zetten.
Verpleegkundige handelingen die altijd door de thuiszorgverpleegkundigen werden
gedaan - zoals het spoelen van een blaas - worden in toenemende mate geïndiceerd als
handelingen die kunnen worden uitgevoerd door een verzorgende. Parallel hieraan
benadrukken ze ook hun zorgen over de tendens om schoonmaakbedrijven in te
schakelen bij cliënten die huishoudelijke hulp nodig hebben. De thuiszorgverpleegkundigen zien deze ontwikkelingen met lede ogen aan. Ze vinden dat het lage
kennisniveau van de zorgverleners die worden ingezet én het feit dat deze
zorgverleners elkaar in de zorg voortdurend afwisselen, het onmogelijk maken om bij
mensen behandeld voor kanker symptomen van complicaties of recidieven tijdig te
signaleren of te onderkennen dat cliënten psychisch of sociaal in de knel zitten.
De thuiszorgverpleegkundigen zijn er stellig van overtuigd dat met de huidige
ontwikkelingen in de thuiszorg in veel zorgsituaties de broodnodige zorg op maat en
de continuïteit van zorg - ook voor mensen met kanker in de chronische fase onmogelijk gerealiseerd kunnen worden. De verpleegkundigen die werken bij
‘Buurtzorg’ blijken overigens veel minder last te hebben van deze versnippering van de
zorg voor cliënten thuis. Het werken in kleine teams - waarbij alle verpleegkundige
zorg die een cliënt nodig heeft door één persoon wordt verleend - biedt hun de
mogelijkheid om aandacht te hebben voor de hele mens en zodoende de ideale zorg te
realiseren.
4.2.4

Invulling van de rol van casemanager volgens verpleegkundigen
In de interviews met de thuiszorgverpleegkundigen werd - net als bij de huisartsen ingegaan op de vraag wie in de zorg voor mensen met kanker in de chronische fase
geschikt zou zijn de rol van casemanager op zich te nemen. De verpleegkundigen
brengen in het erg belangrijk te vinden dat er voor deze groep mensen iemand is die
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overzicht heeft over de zorgvragen en over de zorgtrajecten die worden doorlopen;
iemand die cliënten tijdelijk bij de hand neemt. Hoewel de verpleegkundigen zichzelf
zien als een natuurlijk soort casemanager, claimen ze niet unaniem het alleenrecht op
deze rol voor deze groep cliënten. Sommigen vinden dat ze zeker voor zo’n rol in
aanmerking zouden komen, maar anderen zijn er toch van overtuigd dat de huisarts
de regie in handen zou moeten hebben. Of - zoals door enkelen wordt verklaard - dat in
ieder geval de regie over het medische deel van de zorg bij de huisarts ligt. Daarnaast
zien zij eventueel een centrale rol weggelegd voor de POH of praktijkverpleegkundige
of voor een oncologie- of transferverpleegkundige uit het ziekenhuis.

4.3	Overige eerstelijnsprofessionals:
bijzondere patiënten met specifieke
klachten
Het afgelopen decennium is de zorg voor mensen met kanker in de chronische fase bij
steeds meer professionals, zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten,
diëtisten, psychologen, maatschappelijk werkers en bedrijfsartsen, op de kaart komen
te staan. Er is flink aan de weg getimmerd om bij te kunnen dragen aan de zorg voor
deze patiënten. De afgelopen jaren is het aanbod van bijzondere nazorg voor
kankerpatiënten - en daarmee ook voor mensen met kanker in de chronische fase enorm gegroeid, mede onder invloed van het groeiende aanbod van bij- en nascholing
op het gebied van de zorg voor mensen met kanker aan de hierboven genoemde groep
professionals en de groeiende belangstelling daarvoor. Het meest bekend is het
revalidatieprogramma ‘Herstel & Balans’. Hier bieden gespecialiseerde
fysiotherapeuten en psychologen een combinatie aan van fysieke training en
psychosociale begeleiding. Dit programma wordt op ruim zestig plaatsen in
Nederland aangeboden, doorgaans in tweede- of derdelijnsinstellingen.
4.3.1
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Bijzondere patiënten met specifieke klachten
Het eerste dat uit de interviews met de ‘overige’ professionals naar voren komt, is dat
al deze professionals mensen met kanker zien als bijzondere patiënten. Hoewel ze
benadrukken dat voor hen alle patiënten die ze behandelen bijzonder zijn, betekent de
heftigheid van de diagnose kanker en de lange - vaak zware - nasleep van de ziekte dat
kankerpatiënten extra bijzonder zijn. Uit de interviews komt naar voren dat deze
patiënten voor al deze professionals op een specifieke manier bijzonder zijn.
Onze analyse laat zien hoe deze verschillen in perspectief samenhangen met de
specifieke expertise van de verschillende professionals. Zo blijkt de fysiotherapeut bij
deze patiënten primair te denken aan mensen die worstelen met pijnklachten,
problemen hebben vanwege littekenvorming na de operatie, bewegingsbeperkingen
als gevolg van verbindweefseling door bestralingen, ernstige vermoeidheid, lage
belastbaarheid en conditieverlies door immobiliteit, en daarnaast aan
borstkankerpatiënten met bewegingsproblematiek in de schoudergordel of met een
dikke arm. De logopedist denkt vooral aan de spreek- en slikproblemen na kanker in
het mond- en keelgebied vanwege slecht sluitende stembanden of een sterk
veranderde mondholte. De diëtist associeert kanker in de chronische fase vooral met
gewichtsveranderingen, zowel gewichtsverlies als gewichtstoename. Hoewel volgens
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de diëtist afvallen of aankomen in gewicht na alle soorten kanker kan voorkomen
- onder andere door de chemotherapie - denkt de diëtist hierbij vooral aan mensen die
darmkanker hebben gehad. De ergotherapeut blijkt bij de herstelfase van kanker
vooral te denken aan patiënten die last hebben van aanhoudende, extreme
vermoeidheid. De ergotherapeut interpreteert die klacht - anders dan de
fysiotherapeut die vermoeidheid na kanker doorgaans ziet als een gevolg van een lage
belastbaarheid en conditieverlies - niet primair als een fysiek maar als een
psychosomatisch probleem. Hiermee raakt de ergotherapeut aan het perspectief van
de psycholoog. Die ziet namelijk het psychische leed als het kernprobleem na kanker.
Naast gevoelens van angst en somberheid noemt de psycholoog ook het verlies van
vertrouwen in het lichaam als een karakteristiek probleem na kanker.
De maatschappelijk werker denkt vooral aan relatie-, identiteits- en
verwerkingsproblemen en aan financiële en huisvestingsproblematiek, en benadrukt
dat er tijdens een ziekteproces als dat bij kanker allerlei rolveranderingen kunnen
optreden. Mensen zouden verwijderd kunnen raken van hun partner, van hun gezin of
van collega’s, doordat de processen die zijzelf en die anderen doormaken niet
synchroon verlopen. Bovendien denkt de maatschappelijk werker in het bijzonder aan
problemen door een veranderde identiteit, zoals de worsteling met de vraag ‘wie ben
ik nog’ na een borstamputatie of teelbalverwijdering.
Ondanks het feit dat al deze professionals de problemen van mensen primair interpreteren
in het licht van hun eigen specifieke expertise, zeggen ze verder te kijken dan hun eigen
specifieke probleemdefinitie. Ze benadrukken dat ze kanker zien als een ziekte die de
‘hele’ mens aangaat en dat ze de chronische fase van kanker zien als een periode waarin
mensen het op lichamelijk, psychisch en sociaal vlak vaak erg moeilijk hebben.
4.3.2

Zorg op maat voor mensen met specifieke klachten
In het verlengde van de visie van paramedici, psychologen en maatschappelijk werkers
op de problemen van mensen die behandeld zijn voor kanker, blijken ze een specifiek
deel van de zorg voor deze patiënten te claimen. Zo verklaart de fysiotherapeut
patiënten die behandeld zijn voor kanker door middel van een breed scala aan
oefenprogramma’s te kunnen ondersteunen bij het verminderen van
bewegingsbeperkingen, het bevorderen van spierkracht en het verbeteren van de
conditie. De logopedist wil de expertise vooral in het mond- en keelgebied inzetten om
mensen die behandeld zijn voor kanker beter te leren slikken, weer verstaanbaar te leren
spreken of een alternatieve manier van praten aan te leren, zoals het gebruiken van
‘valse’ stembanden. De diëtist legt uit de deskundigheid te bezitten om het eetpatroon
- dat als gevolg van de kanker vaak in disbalans is geraakt - in positieve zin om te buigen.
De ergotherapeut ziet de rol in de nazorg vooral als die van coach: mensen die worstelen
met extreme vermoeidheid leren om hun leven op een andere manier te organiseren.
Hierbij benadrukt de ergotherapeut dat het werk niet - zoals professionals buiten de
beroepsgroep vaak denken - ophoudt bij het regelen van allerlei hulpmiddelen of
aanpassingen, zoals broodsnijplankjes, rolstoelen, scootmobiels of douchestoelen.
De psycholoog brengt naar voren mensen die psychisch in de knel zijn geraakt te kunnen
leren hun gedrag en de beleving van de kanker te begrijpen en te veranderen. Op die
manier zouden ze hun negatieve gevoelens beheersbaar maken. Dat is iets - zo meent de
psycholoog - waar veel kankerpatiënten baat bij zouden hebben. De maatschappelijk
werker benadrukt ten slotte mensen behandeld voor kanker vooral te kunnen leren grip
te krijgen op de rolveranderingen die tijdens het proces van de kanker zijn opgetreden
en op hun veranderde identiteit.
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Uit dit overzicht blijkt hoe de professionals vanuit hun eigen deskundige achtergrond
een specifiek ‘stukje’ mens benaderen. Uit de interviews komt echter naar voren dat zij
hun werk veel breder zien dan het verhelpen of verminderen van een specifieke klacht.
Ze zien de specifieke klachten die het aangrijpingspunt zijn van hun behandeling in de
context van het leven van de hele mens. De betekenis van deze inbedding van de zorg in
het leven van mensen blijkt uit wat de professionals voor ogen houden als doel van hun
behandeling. Dit doel reikt verder dan meer spierkracht, meer conditie of beter kunnen
slapen, eten of praten. Zo legt de logopedist uit dat bij slikproblemen het doel niet alleen
is dat mensen technisch beter kunnen slikken en dat ze weer veilig kunnen eten, maar
dat er altijd naar wordt gestreefd dat mensen weer kunnen eten wat ze lekker vinden.
De therapie die door deze ‘overige’ professionals gegeven wordt mag weliswaar gericht
zijn op een klein ‘stukje’ mens en op een specifiek probleem, steeds staat het leven van
de patiënt centraal. Aan de lichamelijke klacht of het psychosociale probleem zit een
leven vast, zo is het idee. En in de behandeling gaat het om de kwaliteit van dat leven.
In het verlengde hiervan ligt het streven van deze groep professionals om mensen te
helpen in praktijk te brengen wat ze tijdens de therapie hebben geleerd en hen te leren
leven met blijvende beperkingen. Veel patiënten zullen immers, ondanks het feit dat ze
er alles aan doen om na de behandeling voor kanker weer de oude te worden, voor het
leven getekend blijven. Dit impliceert - zo stellen de professionals - dat mensen niet
alleen inzicht moeten krijgen in hun beperkingen en van daaruit moeten leren grenzen
te stellen, maar ook dat ze nieuwe wegen moeten inslaan in hun leven.
De geïnterviewden tonen veel aandacht voor de ‘mens achter de klacht’. Voor de
overwegend lichamelijk georiënteerde paramedici betekent dit dat ze behalve voor de
pijnlijke of in beweging beperkte schouder of voor de obstipatieklachten aandacht
hebben voor het psychosociaal functioneren van hun patiënten. Omgekeerd legt de
psycholoog uit hoe tijdens een behandeling de somberheid, het gepieker en de
angsten van mensen en het verlies van vertrouwen dat zij hebben in hun lichaam, ook
altijd in de context van lichamelijk ongemak zal worden geplaatst.
De nadruk op zorg voor de ‘hele mens’ en op de inbedding van behandeling in het
alledaagse leven komt ook tot uitdrukking in de waarde die professionals hechten aan
huisbezoeken. Die geven hun bij uitstek de gelegenheid in hun behandeling aan te
sluiten bij het alledaagse leven van hun patiënten en de naasten van de patiënt te
betrekken in het herstelproces of in de acceptatie van de situatie. Allemaal claimen ze
dat ze ‘zorg op maat’ bieden, rekening houdend met het unieke van de mens.
4.3.3
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Knelpunten: slechts ‘het topje van de ijsberg’
Uit de interviews met de paramedici, de psychologen en de maatschappelijk werkers
komt verder naar voren dat ze in de praktische uitvoering van hun werk geen
knelpunten zien. Hoewel ze af en toe patiënten zien waarmee ze niet de noodzakelijke
‘klik’ hebben of waarbij de behandeling niet ‘aanslaat’, vinden ze over het algemeen dat
hun behandeling veel winst oplevert bij mensen die behandeld zijn voor kanker.
De geringe toestroom van deze groep kankerpatiënten ervaren ze - vergelijkbaar met
de ervaringen van de thuiszorgverpleegkundigen - wel als een knelpunt. Zonder
uitzondering hebben ze de overtuiging dat ze in hun praktijk ‘het topje van de ijsberg’
zien. Ze schrijven de geringe toestroom niet toe aan patiënten die niet zitten te
wachten op hun zorg of weigeren eraan te beginnen, maar aan de beperkte door
verwijzing door de huisartsen en medisch specialisten. Allereerst menen ze dat er
sprake is van een lage alertheid van artsen voor de specifieke problemen van patiënten
en van een afwachtende houding, vooral van de huisarts. De psycholoog heeft net als
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de maatschappelijk werker bovendien het idee dat artsen vaak te medisch georiënteerd
zijn en dat ze onvoldoende oog hebben voor de moeite die het mensen kost zich in het
traject na de behandeling voor kanker staande te houden. Daarnaast zien deze overige
professionals - net zoals de thuiszorgverpleegkundigen - de geringe toestroom als een
gevolg van de onbekendheid onder artsen met de diverse mogelijkheden van specifieke
zorg in de fase na de behandeling voor kanker. In het licht van dit knelpunt pleiten de
professionals ervoor de specifieke mogelijkheden meer onder de aandacht te brengen,
niet alleen bij patiënten maar ook bij artsen. Zij zouden het liefst zien dat iedere
patiënt bij ontslag uit het ziekenhuis op de hoogte wordt gebracht van alle
mogelijkheden in hun regio.
4.3.4

Invulling van de rol van casemanager volgens overige professionals
Ook door de groep ‘overige’ professionals werd ingegaan op de rol van een eventuele
casemanager en op de vraag wie die rol het beste op zich zou kunnen nemen. Al deze
professionals zien in de zorg voor mensen met kanker - zeker ook in de chronische fase het belang van een centraal aanspreekpunt voor de patiënt; iemand die de coördinatie
op zich neemt en de patiënt bij de hand neemt. Vanwege hun eigen specialistische
achtergrond claimt geen van hen een dergelijke rol. Dat neemt niet weg dat sommigen
verklaren dat ze in specifieke situaties geschikt zouden zijn.
De professionals laten zien dat ze de verantwoordelijkheid om de zorg te stroomlijnen
het liefst leggen bij de huisarts, omdat deze het meest uitgebreide beeld van patiënten
heeft en (levens)lang met hen verbonden zal blijven. Daarmee zou continuïteit van
zorg het meest gewaarborgd zijn. Ondanks twijfels - huisartsen zouden te weinig tijd
hebben, te afwachtend zijn, onvolledig geïnformeerd worden door de specialisten houden de meeste professionals vast aan het toekennen van de rol van casemanager
aan de huisarts. Slechts sommigen blijken meer te zien in een oncologie
verpleegkundige en een enkele andere blijkt van mening dat per patiënt bekeken moet
worden wie het meest geschikt is de zorg te coördineren. Voor de werkende mensen
zou hierbij gedacht kunnen worden aan de bedrijfsarts.

4.4	Mensen met kanker in de chronische fase:
behoefte aan oog voor uniciteit
Met mensen die behandeld zijn voor kanker is in een focusgroep gesproken over de
problemen die ze in de periode na de behandeling voor kanker hebben ervaren - of op
dat moment nog steeds ervoeren - en over de zorg die ze voor die problemen hebben
gehad of hebben gemist. De deelnemers brengen een zeer heterogeen beeld naar
voren van de fase na hun behandeling voor kanker. Er worden problemen geschetst in
de meest ruime zin van het woord: er komen zowel lichamelijke klachten ter sprake als
moeilijkheden die te maken hebben met het accepteren van de veranderingen die de
ziekte teweeg heeft gebracht. Bovendien worden ook problemen ingebracht die
partners en kinderen hebben ondervonden en problemen met de zorg die ze hebben
gekregen of nog steeds krijgen.
4.4.1

Nadruk op het unieke van de klachten
De teneur in de focusgroep is dat iedereen wel ergens last van heeft gehad. Er komt
echter niet alleen een veelheid aan problemen en een grote variatie naar voren in de
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manier waarop bepaalde klachten zich hebben voorgedaan, opvallend is vooral de
behoefte die alle deelnemers tonen om deze verschillen te benadrukken en - in reactie
op elkaar - het unieke van hun eigen klachten te onderstrepen. Waar een aantal van de
deelnemers bijvoorbeeld zegt dat ze vooral direct na de operatie of in de periode van de
chemotherapie erg veel last hadden van vermoeidheid, benadrukt een van de
deelnemers dat hij tot een paar jaar na de eerste behandeling heeft kunnen doorwerken,
maar sinds kort thuiszit omdat zijn energie volkomen op is. Ook in wat de deelnemers
zien als het specifieke probleem van vermoeidheid, leggen ze de nadruk op hun eigen
ervaring. Zo associeert de een moeheid met heel weinig energie en noemt een ander
vooral het onvoorspelbare karakter ervan; betekent moeheid voor de een niet meer
kunnen werken, voor een tweede betekent moeheid het belang het leven dusdanig in te
plannen dat het werken is vol te houden, en voor een derde onbegrip uit de omgeving.
Ten slotte wijzen de deelnemers elkaar ook op hun eigen specifieke ervaringen als het
gaat over wat een goede remedie tegen de moeheid is: terwijl de een zweert bij sporten,
vindt een ander dat ze ondanks sporten nooit meer de oude is geworden.
Tijdens het bespreken van de meest pregnante klachten in de periode na de
behandeling komt eveneens het unieke van elke deelnemer naar voren; voor de een
was de vermoeidheid het meest pregnante probleem, voor een ander de hevige en
bovendien onverklaarbare pijn in het bekkengebied en voor weer anderen de zeer
gevoelige voetzolen of sterke veranderingen in eetlust en eetpatroon. Degenen die na
de behandeling voor kanker anders gingen eten, blijken dit te wijten aan de
chemotherapie. Opvallend hierbij is dat de een vertelt dat hij ondanks het vele eten
gewicht verloor en de ander juist benadrukt kilo’s te zijn aangekomen.
Ook wat betreft de psychische en sociale problemen heeft iedere deelnemer zijn eigen
unieke verhaal. Opvallend hierbij is vooral de nadruk die de deelnemers leggen op de
verschillen in de manier waarop ze hun leven weer op de rails hebben gekregen. Waar de
een verklaart dat het veel energie heeft gekost de kanker op enig moment ‘een plek te
geven’ en als het ware ‘in te kapselen’, drukt een ander een meer passief proces uit
waarbij het leed langzaam maar zeker ‘gesleten’ is en de ‘emoties’ geleidelijk aan meer
op de achtergrond zijn geraakt. Bovendien blijkt ook de last die mensen nog hebben van
de ‘restanten’ van psychische problemen uniek. Zo verbindt de een het ‘onherstelbare’
van de ziekte primair met een voortdurende angst dat de kanker terugkomt, een ander
noemt de worstelingen met het onbegrip van mensen uit zijn omgeving.
Ten slotte, als het gaat over de impact van de ziekte op het leven van partner en
kinderen - een context die als vanzelfsprekend uniek is - onderstrepen de deelnemers
de verschillen ook nog eens. Partners en kinderen lijden namelijk ook ieder op hun
eigen manier.
4.4.2
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Aandacht voor de unieke situatie van mensen met kanker
Uit wat de deelnemers aan de focusgroep vertellen over de zorg na de behandeling
voor kanker, blijkt dat bijna iedereen naast de reguliere nacontroles bij de specialist en
bezoeken aan de huisarts, specifieke zorg heeft gehad. Opvallend is echter dat geen
van hen ervaring heeft met zorg door een verpleegkundige van de thuiszorg.
Opvallend is bovendien dat niemand die zorg heeft gemist. Uit de verhalen van de
deelnemers blijkt dat de winst van de zorg en de waardering van de professionals staat
of valt met de aandacht die er wordt gegeven aan individuele vragen en problemen en
met een ‘goede’ inschatting daarvan. Mensen willen in de behandeling niet over een
kam geschoren worden met anderen; ze willen aandacht voor de dingen die hén
dwarszitten. Of het nou gaat om de bestrijding van oedeem, het behandelen van
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pijnlijke voetzolen, adviezen om weer op een normaal gewicht te komen, om praktische
ondersteuning of om het verstrekken van medicijnen of incontinentiemateriaal; de
respondenten vinden het belangrijk dat zorgprofessionals laten zien dat het bij kanker
niet gaat om één ziekte en één standaarvorm van zorg. Mensen hechten aan aandacht
voor hún unieke situatie. Het meest uitgesproken in hun oordeel zijn de deelnemers
over de zorg door de mammacare- en de oncologieverpleegkundigen van het
ziekenhuis. Die wordt bijzonder hoog gewaardeerd.
Sprekend over hun huisarts meldt een deel van de deelnemers dat deze het te druk
heeft en te weinig tijd vrijmaakt om het goed te doen, maar ook dat hij of zij niet goed
op de hoogte is van alles wat er in het ziekenhuis is gebeurd en zich te afwachtend
opstelt. De deelnemers kunnen zich aan de ene kant goed voorstellen dat het voor een
huisarts moeilijk kan zijn om de draad weer op te pakken nadat ze als patiënt in de
periode van de ziekenhuisbehandeling uit beeld geweest zijn. Bovendien begrijpen ze
dat gebrek aan specialistische kennis het voor een huisarts onmogelijk maakt steeds
concrete oplossingen aan te dragen. Aan de andere kant vinden ze dat ze wel mogen
verwachten dat hun huisarts op de hoogte is van hun wel en wee en van alle zorg
mogelijkheden die er na een behandeling voor kanker beschikbaar zijn. Zodat hij of zij
in staat is persoonlijke adviezen te geven en gericht kan helpen met informatie
zoeken. Ondanks het risico dat met het generieke van de huisartsenzorg het specifieke
verdwijnt, willen patiënten - net zoals ze dat van andere zorgprofessionals willen - ook
van hun huisarts het gevoel hebben dat hij hen begrijpt en met hen meevoelt en
meedenkt. Met andere woorden: ze willen worden gezien als ‘bijzondere’ patiënten
met ‘unieke’ klachten.
4.4.3

Knelpunt: de noodzaak mondig te zijn
De deelnemers aan de focusgroep blijken er allemaal van overtuigd dat je het als patiënt
erg moeilijk hebt als je niet kunt opkomen voor jezelf. De noodzaak mondig te zijn
wordt dan ook genoemd als het belangrijkste knelpunt in de zorg na de behandeling
voor kanker. Er wordt door de deelnemers geklaagd dat ze zelf veel werk hebben moeten
verzetten om de hulp te krijgen die ze nodig vonden. Ze tonen zich ervan overtuigd dat
ze zonder internet, de patiëntenvereniging of de spreekuren in de inloophuizen voor
kankerpatiënten, niet zover gekomen waren in hun herstel. Ook in de contacten met de
zorgprofessionals - vooral met de huisarts en de medisch specialist - vinden ze dat ze erg
assertief moeten zijn. Je moet goed je best doen om bij aanhoudende klachten een
doorverwijzing te krijgen voor een extra bloedonderzoek, of te worden doorverwezen
naar de specialist voor een second opinion of voor specifieke nazorg, zo verklaren de
deelnemers. Zorgprofessionals - vooral huisartsen - mogen de regie van de nazorg graag
in handen leggen van de patiënt; in de focusgroep blijkt echter dat patiënten niet erg
gelukkig zijn met die verantwoordelijkheid.

4.4.4

De ideale casemanager volgens mensen met kanker
In het groepsinterview komt naar voren dat patiënten in de periode na de behandeling
graag een aanspreekpunt hebben; iemand bij wie ze met al hun vragen en problemen
terechtkunnen. Hoewel ze aan de ene kant de huisarts zien als de centrale persoon in de
zorg, twijfelen ze erover of deze de rol van casemanager zou kunnen vervullen.
De meeste deelnemers vinden de huisarts te afwachtend. Hoewel ze in het licht van de
positieve ervaringen met de mammacare- en de oncologieverpleegkundigen in het
ziekenhuis denken dat die professionals de zorg wel zouden kunnen coördineren, blijkt
dat hun voorkeur ligt bij een professional in de eerste lijn. Hierbij wordt geopperd de
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verantwoordelijkheid voor de regie te leggen bij de POH of praktijkverpleegkundige.
Hoewel niet iedereen dit idee ondersteunt, ziet iedereen wel een voordeel van
casemanagement vanuit de huisartspraktijk; namelijk dat het de huisarts dwingt om
van meet af aan betrokken te zijn bij de zorg. Want hoe je het wendt of keert, als patiënt
zullen ze immers altijd verbonden blijven aan hun huisarts.

4.5

Conclusies
De analyse laat een zeer heterogeen beeld zien van mensen met kanker in de
chronische fase. Het is gebleken dat de verschillende beroepsgroepen die bij het
onderzoek betrokken waren ieder op een eigen manier aankijken tegen deze
patiënten. Binnen de verschillende professies is het beeld echter opvallend homogeen.
Dit is in het licht van de karakteristieken van hun werk niet zo vreemd. Iedere
beroepsgroep heeft een eigen visie op de problemen van deze groep patiënten en een
eigen visie op wat ‘goede’ zorg voor hen inhoudt. Het eigene van dit perspectief hangt
samen met de aard van het werk en de manier waarop dit werk binnen die professie is
ingericht. Met andere woorden: het is de praktische logica van het vak die richting
geeft aan hoe professionals hun patiënten typeren, hun problemen definiëren en
bezien welke vorm van zorg ze daarbij vinden passen. Bovendien kunnen ook selectieeffecten een rol spelen, die ertoe kunnen bijdragen dat de diverse disciplines
verschillende ervaringen hebben qua spectrum van ernst, zelfredzaamheid en
behoeften van patiënten.
Huisartsen
Waar andere professionals hun patiënten met kanker in de chronische fase zien als
‘bijzondere’ patiënten met specifieke klachten, benadrukken de huisartsen juist het
‘gewone’ van deze patiënten. Huisartsen benadrukken hun brede blik en blijken in dat
licht niet zozeer het ‘bijzondere’ van deze groep patiënten of hun klachten te
onderstrepen, maar juist het gewone. Daarin verschillen zij van de meeste andere
professionals die zeggen zich op het bijzondere te richten.
Nauw verbonden met de visie op de problematiek van mensen met kanker in de
chronische fase, is de manier waarop gedacht wordt over goede zorg voor deze
patiënten. In het verlengde van de beelden van patiënten als ‘gewone’ of als
‘bijzondere’ patiënten, menen professionals ‘gewone’ of ‘specifieke’ zorg te moeten
bieden. Voor huisartsen houdt die ‘gewone’ zorg in dat ze zich afwachtend opstellen.
En dat ze zich - als mensen zich melden - richten op de klacht waarmee ze komen. Dit
is immers de manier waarop ze normaliter werken. Hoewel huisartsen beseffen dat
mensen na de behandeling voor kanker vaak lange tijd worstelen met allerlei
problemen - zowel op lichamelijk als op psychisch en sociaal vlak - is het niet
vanzelfsprekend dat alle klachten in de spreekkamer ook op tafel komen. Binnen het
huisartsenvak is het weliswaar logisch om aandacht te geven aan de hele mens en
klachten te zien in de context van hun leven, de patiënten zelf moeten de verschillende
aspecten van hun klachten - en daarmee ook hun onderliggende problemen presenteren. Hoewel lang niet alle huisartsen zich hier even gelukkig bij voelen, is
verandering niet eenvoudig. De grote tijdsdruk en de organisatie van hun werk nopen
hen als het ware tot het werken ‘vanachter een loket’. Deze reactiviteit heeft de
verantwoordelijkheid voor zorg gaandeweg in handen gelegd van de patiënten en het
initiatief van de patiënt is daarmee vanzelfsprekend geworden. Daarbij speelt ook een
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belangrijke rol dat huisartsen uitgaan van de tot nu toe gebruikelijke situatie waarin
de geprogrammeerde nazorg en nacontrole in hoofdzaak worden uitgevoerd via de
medisch specialist.
Thuiszorgverpleegkundigen
Deze manier van zorg bieden staat in contrast met die waarop andere
eerstelijnszorgverleners aangeven hun patiënten - of cliënten - te benaderen. Terwijl
huisartsen - impliciet en expliciet - het eigen initiatief van hun patiënten mobiliseren,
melden anderen een proactievere aanpak. Zo zouden bijvoorbeeld de
thuiszorgverpleegkundigen het initiatief het liefst van hun patiënten overnemen.
Zij vertellen dat zij niet afwachten totdat mensen uit zichzelf alles op tafel leggen.
Vanwege de aard van hun werk - bij de mensen thuis - worden ze als vanzelf
geconfronteerd met de problemen die zich in het leven van hun patiënten voordoen,
ook daar waar patiënten niet expliciet om hulp vragen. Thuiszorgverpleegkundigen
zien het dan ook als een wezenlijk deel van hun werk om tijdig te onderkennen waar
de grootste problemen zitten en om de zorg op maat te kunnen geven die ze voor
iedere cliënt nastreven.
Overige zorgprofessionals
Ook de ‘overige’ professionals - paramedici, psychologen en maatschappelijk werkers benadrukken het belang van een proactieve benadering op maat. Hoewel de specifieke
klachten van patiënten het aangrijpingspunt vormen van hun behandeling, gaan zij in
die behandeling actief op zoek naar de mens ‘achter de klacht’ en proberen ze - door de
klacht in de alledaagse context van de patiënt te plaatsen - de kwaliteit van zijn of
haar leven in positieve zin te beïnvloeden. Zij menen dat zij - om succes te boeken verder moeten kijken dan het ene ‘stukje’ mens. In het licht van de wisselwerking
tussen lichaam en geest verwachten ze geen optimale lichamelijke conditie zolang
mensen nog te veel in de put zitten.
Het feit dat de andere eerstelijnsdisciplines een andere attitude ten aanzien van
kankerpatiënten hebben dan de huisarts, leidt in een aantal gevallen tot kritiek ten
aanzien van de reactieve houding van huisartsen. Waar huisartsen de neiging hebben
af te wachten hoe mensen op een ‘gewone’ manier de draad weer oppakken, vinden zij
dat op die manier zowel hun eigen beroepsgroep als de kankerpatiënten tekort
gedaan wordt. Deze professionals zien zich belemmerd in het bieden van de
bijzondere en specifieke zorg - waaraan mensen na de behandeling voor kanker
volgens hen behoefte hebben - omdat huisartsen mensen die moeten opknappen van
kanker weinig doorverwijzen naar deze bijzondere en specifieke nazorg.
Mensen behandeld voor kanker
De analyse van de verhalen van mensen die behandeld zijn voor kanker laat zien dat zij
de mondigheid die vaak noodzakelijk is om daar te komen waar je als patiënt graag
wilt komen, te veel gevraagd vinden. Ook zij pleiten voor proactieve aandacht voor
hun klachten. Die aandacht moet dan gericht zijn op het unieke van henzelf en hun
omstandigheden. Gezien de positieve ervaringen van patiënten met de individuele
zorg door de fysiotherapeut, de oedeemtherapeut en de psycholoog, zou de conclusie
getrokken kunnen worden dat deze professionals in hun behandeling precies doen
wat patiënten graag willen. Toch blijft het de vraag of de aandacht voor de patiënt in
zijn specifieke context hetzelfde is als wat de patiënt bedoelt wanneer hij vraagt om
respect en aandacht voor het unieke van zijn persoon en situatie.
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Rol van casemanager
Een van de opvallende bevindingen uit de studie is dat als het gaat over de rol van
casemanager in de zorg voor mensen met kanker in de chronische fase, dit idee
unaniem wordt omarmd; zowel door de professionals als door de patiënten. Korte lijnen
met de patiënt en met andere professionals zouden het gemakkelijker maken praktische
afspraken te organiseren voor informatieoverdracht en overleg. Bij de vraag wie het
meest geschikt zou zijn om die rol van casemanager te vervullen, wijzen velen in de
richting van de huisarts. Het feit dat de huisarts wordt gezien als degene die altijd
lijntjes blijft houden met zijn of haar patiënten en als degene die als geen ander op de
hoogte is van de medische voorgeschiedenis van die patiënten, betekent dat het voor
hen voor de hand ligt dat ook voor de zorg voor mensen die voor kanker behandeld zijn,
de huisarts de schakel vormt in het netwerk van patiënt en betrokken professionals. Er
is wel sprake van ambivalentie. Gehoord wordt dat de huisarts te afwachtend is, weinig
tijd heeft, vaak niet volledig geïnformeerd is, te veel medisch georiënteerd is en te
weinig aandacht heeft voor psychosociale problemen. Hoewel sommigen - vooral de
verpleegkundige, de fysiotherapeut en de ergotherapeut - zich kunnen voorstellen dat
ze voor bepaalde patiënten de verantwoordelijkheid van de rol van casemanager best op
zich zouden kunnen nemen, claimen zij die rol niet. In het licht van de positieve
ervaringen met oncologieverpleegkundigen uit het ziekenhuis of - meer specifiek - met
de mammacare-verpleegkundigen van de mammapoli, wordt deze gespecialiseerde
verpleegkundige als een goed alternatief naar voren geschoven. Ook dit lijkt echter niet
ideaal. Het idee dat de coördinatie van zorg doorgaans plaatsvindt in de eerste lijn,
betekent dat er ook voor de groep mensen die behandeld zijn voor kanker gedacht wordt
aan een alternatief binnen de eerste lijn. Zo worden de POH, praktijkverpleegkundige of
nurse practitioner, die werken in de huisartspraktijk, genoemd. Hierbij wordt als
voordeel gezien dat huisartsen dan nauw betrokken zijn en daarmee gemakkelijk de
regie zouden kunnen nemen over het medische deel. In de gesprekken met de
verschillende professionals en de patiënten komen twee kanten naar voren in het werk
van een casemanager. Namelijk een medisch deel en een niet-medisch zorgdeel. Waar
huisartsen door de meesten gezien worden als degenen die binnen de eerste lijn een
regiefunctie zouden kunnen vervullen wat betreft de medische kant van de zaak,
kunnen verpleegkundigen - vooral in de oncologie gespecialiseerde verpleegkundigen,
of POH’ers of praktijkverpleegkundigen die nauw met de huisarts samenwerken - voor
de coördinatie van het niet-medische zorgdeel in aanmerking komen.
De professionals en de patiënten zijn duidelijk over welke competenties een
casemanager zou moeten hebben: het moet iemand zijn met een brede blik, die een
goede relatie heeft met de patiënt, die waar nodig initiatief neemt en die op die
manier continuïteit van zorg garandeert. Hoewel huisartsen zelf wel voelen voor een
coördinerende rol, zouden ze zich er ook in kunnen vinden als een gespecialiseerde
verpleegkundige die rol op zich zou nemen, maar dan bij voorkeur onder de
voorwaarde dat de betreffende patiënt hiermee akkoord gaat.

4.6

Beschouwing
Wat de analyse heeft laten zien zijn de visies van de professionals zelf. Van meet af aan
is het niet de bedoeling geweest te zoeken naar wat er in de praktijk goed en niet goed
gaat in de zorg. Zonder er waardeoordelen aan te verbinden, is de kijk beschreven van
de verschillende professionals op mensen met kanker in de chronische fase en op de
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zorg voor deze patiënten. Het plaatsen van de visies van de professionals in de context
van de praktische rationaliteit van hun werk, geeft de lezer de mogelijkheid te
begrijpen waarom ze op een bepaalde manier aankijken tegen hun patiënten en hun
op een bepaalde manier zorg bieden. Daarnaast laat het de lezer zien wat er in de ogen
van de diverse professionals zou moeten veranderen om de nazorg bij kanker op
belangrijke punten te kunnen verbeteren.
De bevindingen kunnen ideeën genereren voor veranderingen in de wijze waarop de
zorg ten behoeve van kankerpatiënten in de chronische fase kan worden
vormgegeven. Daarbij geeft het onderzoek aan dat er het nodige werk moet worden
verzet om het draagvlak te verbreden voor een versterkte rol van de huisarts in de
nazorg voor mensen die de primaire behandeling van kanker achter de rug hebben.
Deze vraag komt niet alleen op vanwege de kanttekeningen van de geïnterviewde
professionals en patiënten bij het toebedelen van de rol van casemanager aan de
huisarts, maar vooral omdat de analyse een belangrijk verschil laat zien tussen de
proactieve benadering die past bij nazorg en nacontrole en de reactieve manier
waarop huisartsen gewend zijn met behandelde kankerpatiënten om te gaan.
Daarbij is een aanvullende overweging van de werkgroep dat huisartsen in het
algemeen gewend zijn aan de gegroeide situatie dat nacontrole van kankerpatiënten
tot op heden vooral wordt verricht door de medisch specialist. Als de huisarts
daarvoor de primaire verantwoordelijkheid zou krijgen zal dat van hem een meer
proactieve houding vragen.
Gezien de kleinschaligheid van het onderzoek zou de vraag kunnen rijzen hoe
geloofwaardig de conclusies zijn. Naar het oordeel van de onderzoekers zijn de
bevindingen echter plausibel. Om een zo breed en gevarieerd mogelijk beeld van
visies, patronen en knelpunten te krijgen, is in de eerste plaats gezorgd voor een grote
variatie in achtergrond van de deelnemers binnen de afzonderlijke beroepsgroepen en
van de patiënten die zijn geïnterviewd. De - mannelijke en vrouwelijke - professionals
kwamen uit alle delen van het land, werkten in verschillende soorten organisaties en
hadden op het gebied van zorg voor mensen met kanker verschillende soorten
ervaring; er deden jonge - minder ervaren - en oudere - meer ervaren - professionals
mee. Ook de groep patiënten varieerde op een aantal punten sterk; namelijk wat
betreft kankersoort, de fase in het herstelproces en het doorlopen zorgtraject.
Bovendien verschilden ook de geïnterviewde patiënten qua leeftijd en was er een
evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen.
Op de tweede plaats is in de interviews met de huisartsen en met de thuiszorg
verpleegkundigen - ondanks de relatief kleine aantallen van deze professionals - het
punt van saturatie bereikt; dat wil zeggen dat op een gegeven moment geen nieuwe
bevindingen meer uit interviews met deze professionals naar voren kwamen. Daarom
mag aangenomen worden dat aan het standpunt van deze beide beroepsgroepen
voldoende recht is gedaan. Voor de groep ‘overige’ professionals ligt dat anders; deze
groep is dermate heterogeen dat het moeilijk is de afzonderlijke professionals als
vertegenwoordigers van de hele beroepsgroep te zien. Toch kunnen - gezien de grote
homogeniteit in hun reacties - de resultaten die komen uit deze interviews wel
degelijk serieus genomen worden.
Ondanks de beperkte plaats van de ervaringen van patiënten in het onderzoek is de
analyse ervan een waardevolle aanvulling op de analyse van de professionals. Het zou
echter goed zijn de ervaringen van patiënten in de toekomst op een grotere schaal
verder te onderzoeken.
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5

 uisartsenzorg tijdens de
H
chronische fase: zorggebruik is
omvangrijk
De rol van de huisarts in de zorg voor kankerpatiënten is niet eenduidig. Bezien vanuit
de patiënt zal de huisarts in veel gevallen de eerste zorgprofessional zijn geweest voor
wie de klachten en symptomen verdacht waren voor een kwaadaardige aandoening.
Maar vervolgens zal diezelfde huisarts de patiënt - al of niet na verder diagnostisch
onderzoek - doorverwezen hebben naar een medisch specialist die uiteindelijk de
diagnose stelt en verantwoordelijk is voor de behandeling. In veel gevallen komt de
huisarts pas weer in actie na afronding van de (primaire) behandeling en/of wanneer
het einde van het leven in zicht komt.
Het hierboven geschetste beeld van de huisarts betreft met name de rol van de
huisarts in de zorg voor de kwaadaardige aandoening. Maar de huisarts is in
Nederland de eerste zorgprofessional tot wie mensen zich richten als zij een
gezondheidsprobleem hebben, of zij nu lijden aan kanker of niet.
Het toenemend aantal patiënten met kanker zal de druk op de gezondheidszorg
vergroten. De Gezondheidsraad stelt in zijn rapport ‘Nacontrole in de oncologie’ (2007)
dan ook voor om na te gaan of het mogelijk is om deze toenemende druk onder andere
op te vangen door een sterkere betrokkenheid van de eerste lijn, waaronder de
huisarts, bij de nazorg voor en nacontrole van kankerpatiënten.
In deze studie wordt nagegaan welke rol de huisarts momenteel speelt in de zorg voor
kankerpatiënten, met name in de chronische fase. Hierover zijn in de
wetenschappelijke literatuur geen gegevens beschikbaar.
Teneinde inzicht te verkrijgen in de omvang en aard van de zorg die door huisartsen
verleend wordt aan mensen met kanker in de chronische fase, zijn derhalve analyses
uitgevoerd op bestaande gegevensbestanden aan de hand van de volgende
vraagstellingen:
1.

 at is de omvang en aard van de zorg door huisartsen verleend aan mensen met
W
kanker in de chronische fase?
2. In hoeverre verschilt deze zorg naar leeftijd en geslacht in vergelijking met
niet-kankerpatiënten en indien kankerpatiënten lijden aan een (andere)
chronischeaandoening?
3. In welke mate verandert het zorggebruik in de loop van de chronische fase?
Idealiter zouden in deze analyses - uitgevoerd door het NIVEL - ook gegevens
betrokken zijn over het gebruik van zorg van andere eerstelijnszorgverleners, zoals
fysiotherapeuten en thuiszorg. De bestaande registraties en gegevensbestanden laten
echter geen gedetailleerde analyses toe over de zorg voor kankerpatiënten door het
ontbreken van daarvoor essentiële informatie.
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5.1

Gegevensbron en onderzoekspopulatie
Voor de beantwoording van deze vraagstellingen is gebruikgemaakt van gegevens die
verzameld zijn in de huisartspraktijken die deelnemen aan het Landelijk Informatie
Netwerk Huisartsenzorg (LINH; zie box 7). Het LINH is de meest geschikte bron van
gegevens over de huisartsenzorg in Nederland omdat de deelnemende
huisartspraktijken - huisartsen en bij deze huisartsen ingeschreven patiënten representatief zijn voor Nederland ten aanzien van geografische spreiding, de
verdeling naar urbanisatiegraad, naar leeftijd en geslacht en naar sociaaleconomische status.
In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van een achtergrondstudie die tot doel had
inzicht te krijgen in de omvang en de aard van het gebruik van huisartsenzorg door
mensen met kanker in de chronische fase. Voor een gedetailleerde methodologische
verantwoording en de volledige resultaten van deze studie wordt verwezen naar de
achtergrondrapportage: ‘Zorg en verrichtingen bij patiënten met kanker in de eerste lijn: het
Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH)’, als bijlage C beschikbaar op cd-rom
achter in het rapport of als pdf via de website van KWF Kankerbestrijding:
www.kwfkankerbestrijding.nl.

Box 7: Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH)
Aan het LINH nemen circa tachtig huisartspraktijken deel die nagenoeg representatief zijn voor de
Nederlandse huisartspraktijken (solopraktijken zijn enigszins ondervertegenwoordigd). Ook de in
deze huisartspraktijken ingeschreven patiënten (ruim 300.000) vormen een goede afspiegeling van
de niet- geïnstitutionaliseerde10 Nederlandse bevolking qua leeftijd, geslacht en sociaaleconomische
status. Het belangrijkste doel van het LINH - sinds 1992 operationeel - is het leveren van landelijk
representatieve referentiegegevens over de huisartsenzorg in Nederland. Daartoe worden in de
deelnemende huisartspraktijken gegevens uit de elektronische patiëntendossiers (EPD’s) van alle
ingeschreven patiënten geëxtraheerd, in een centrale database opgeslagen en geanalyseerd. Deze
gegevens omvatten: het aantal en de aard van contacten van patiënten met de huisartspraktijk, de
door de huisarts gestelde diagnoses tijdens deze contacten, de door huisartsen voorgeschreven
medicatie en alle nieuwe doorverwijzingen van patiënten naar andere eerstelijnszorgprofessionals
en medisch specialisten. Meer informatie over het LINH is te vinden op de website: www.linh.nl.

Voor de beantwoording van de vraagstellingen is uit de LINH-bestanden een
onderzoekspopulatie samengesteld op basis van het voorkomen van een diagnose van
een maligne aandoening in het elektronisch patiëntendossier van de huisarts in de
periode 2001-2007. Van de aldus geselecteerde patiënten is - per patiënt - een
observatieperiode gedefinieerd om de chronische fase van de ziekte zo goed mogelijk
te benaderen (zie box 8). Hierdoor omvat de gehanteerde observatieperiode niet de
gehele chronische fase.
Daarnaast is voor iedere patiënt met een maligne aandoening een controlepatiënt
geselecteerd uit dezelfde huisartspraktijk van hetzelfde geslacht met een leeftijd
binnen dezelfde vijfjaarscategorie. De vraagstellingen zijn beantwoord voor de
onderzoekspopulatie als geheel (alle patiënten met kanker) en voor afzonderlijke
patiëntgroepen, te weten patiënten met borstkanker, dikkedarmkanker,
10 Dat wil zeggen: exclusief bijvoorbeeld psychiatrische ziekenhuizen, verpleeghuizen, justitiële inrichtingen.
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prostaatkanker, longkanker, blaaskanker en met maligne lymfoom (Hodgkin en
non-Hodgkin). Deze patiëntgroepen omvatten samen circa driekwart van alle
kankerpatiënten in de LINH-bestanden.
Box 8: Operationele definitie chronische fase
In de LINH-bestanden ontbreekt informatie over de datum waarop de diagnose van de maligne
aandoening is gesteld. Ook ontbreekt informatie over de datum waarop de primaire behandeling is
beëindigd en het moment waarop de terminale fase intreedt. Om de chronische fase van de ziekte te
benaderen is daarom gekozen voor de volgende operationele definitie op basis van het
registratiesysteem:
•	Aanvang chronische fase: zes maanden na de datum waarop de diagnose voor het eerst in het
elektronisch patiëntendossier voorkomt.
•	Einde chronische fase: drie maanden voor de laatste registratiedatum in het elektronisch
patiëntendossier.

De onderzoekspopulatie omvatte 8.703 patiënten met kanker. In figuur 5 is de
verdeling naar leeftijd en geslacht van de onderzoekspopulatie weergegeven.
De controlegroep omvatte 8.672 personen.
Uit figuur 5 blijkt dat in de onderzoekspopulatie relatief veel vrouwen in de leeftijd van
30-44 en 45-59 jaar voorkomen. De verklaring hiervoor is dat borstkanker een van de
meest frequent voorkomende kankersoorten is en ook in deze leeftijdsgroepen
frequent voorkomt.

ABSOLUUT AANTAL PERSONEN
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Figuur 5: Onderzoekspopulatie ingedeeld naar leeftijd en geslacht (N=8.703).
Bron: LINH.
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5.2

Kankerpatiënten komen regelmatig in de
huisartspraktijk
Mensen met kanker hebben in de chronische fase van hun ziekte bijna anderhalf keer
zo vaak contact met de huisartspraktijk als de controlegroep van hetzelfde geslacht en
dezelfde leeftijd. Het verschil is met name zichtbaar in het aantal huisbezoeken dat de
huisarts aflegt (vier maal vaker dan bij de controlegroep) en het aantal voorgeschreven
recepten voor geneesmiddelen (ruim anderhalf keer zo veel in vergelijking met de
controlegroep). Het aantal doorverwijzingen naar interne en heelkundige specialisten
is iets hoger dan bij de controlegroep. Het verschil in het aantal recepten voor
geneesmiddelen geldt voor vrijwel alle farmacotherapeutische groepen, met
opvallende uitschieters voor geneesmiddelen voor het zenuwstelsel (onder andere
pijnstillers) en antimicrobiële middelen.
De hierboven beschreven bevindingen over het gebruik van huisartsenzorg voor mensen
met kanker in de chronische fase gelden zowel voor mannen als voor vrouwen en voor
alle leeftijdsgroepen vanaf 30 jaar. In de jongere leeftijdsgroepen zijn er geen verschillen
in het gebruik van huisartsenzorg tussen patiënten met kanker en hun leeftijdsgenoten
zonder kanker. Met name het aantal huisbezoeken loopt op met de leeftijd van de
patiënt: van 0,4 per patiënt per jaar in de leeftijdsgroep van 30-44 jaar tot 3,1 per jaar
voor patiënten ≥ 75. Eenzelfde trend is zichtbaar voor het aantal recepten (zie tabel 3).

Tabel 3: Gebruik van huisartsenzorg door kankerpatiënten in de chronische fase (N=8.703) naar
leeftijdsgroep: gemiddeld aantal per patiënt per jaar*.
30-44 jaar

45-59 jaar

60-74 jaar

≥ 75 jaar

Spreekuurconsulten

2,7

3,2

4,0

3,5

Huisbezoeken

0,4

0,9

1,5

3,1

Recepten

8,5

13,6

19,7

27,8

* Alle vermelde aantallen verschillen significant van die van de gematchte controlegroep zonder kanker (p < 0,01)

5.3	Zorggebruik bij kankerpatiënten met
comorbiditeit
Meer dan de helft van de kankerpatiënten lijdt ook aan een of meer andere chronische
aandoeningen. In vergelijking met hun leeftijdsgenoten zonder kanker lijden zij vaker
aan een hart- en vaatziekte (19% versus 16%), psychische aandoening (10% versus 7%),
aandoening van de luchtwegen (10% versus 8%), huidziekte (8% versus 5%) of een
urogenitale aandoening (6% versus 4%).
Indien een kankerpatiënt ook lijdt aan een of meer chronische aandoeningen is het
gebruik van huisartsenzorg nog hoger dan wanneer er geen sprake is van een
chronische aandoening (zie tabel 4).
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Tabel 4: Gebruik van huisartsenzorg in de chronische fase door kankerpatiënten zonder en met een
andere chronische aandoening, vergeleken met een naar leeftijd en geslacht gematchte
controlegroep. Weergegeven staat het gemiddeld aantal per patiënt per jaar *.
Geen (andere) chronische aandoening
Kankerpatiënten
(N # = 4.190)

Controlegroep
(N # = 4.816)

Met (andere) chronische aandoening
Kankerpatiënten
(N # = 4.513)

Controlegroep
(N # = 3.856)
4,0

Spreekuurconsulten

2,6

1,8

4,3

Huisbezoeken

1,3

0,2

2,0

0,7

12,0

5,6

24,9

19,1

Recepten

* Alle vermelde aantallen verschillen significant van die van de gematchte controlegroep zonder kanker (p < 0,01)
#

N = aantal

5.4	Verschillen in zorggebruik tussen groepen
kankerpatiënten
In de achtergrondstudie is meer in detail het zorggebruik van patiënten met de meest
frequent voorkomende kankersoorten bestudeerd. Het gaat daarbij om patiënten met
borstkanker, colon-/rectumkanker, prostaatkanker, longkanker, blaaskanker en
Hodgkin en non-Hodgkin. Ook voor deze subgroepen is het zorggebruik in de
huisartspraktijk vergeleken met een naar leeftijd en geslacht gematchte
controlegroep patiënten zonder kanker en een controlegroep patiënten met een
andere chronische aandoening.
Uit de analyses bleek dat het gemiddeld aantal spreekuurconsulten bij alle subgroepen
van kankerpatiënten - met uitzondering van de patiënten met Hodgkin en nonHodgkin - significant hoger was dan bij de controlegroepen. Het gemiddeld aantal
huisbezoeken en het gemiddeld aantal recepten was in alle subgroepen van
kankerpatiënten hoger dan in de controlegroepen.

5.5

Veranderingen in de loop van de tijd
Dankzij de beschikbare longitudinale gegevens op het niveau van individuele
patiënten was het mogelijk om het gebruik van de huisartsenzorg in de loop van de
chronische fase longitudinaal in kaart te brengen. Uit deze analyses bleek dat in de
loop van de tijd het zorggebruik in de huisartspraktijk licht afneemt (zie tabel 5), maar
dat de verschillen met de controlegroep in de loop van de tijd blijven bestaan, met
uitzondering van het aantal spreekuurconsulten.
De verschillen met de controlegroep verdwijnen in de loop van de tijd relatief snel bij
patiënten met Hodgkin en non-Hodgkin. Patiënten met prostaatkanker en met
borstkanker houden gedurende de gehele chronische fase een hoger zorggebruik dan
hun controlegroep.
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Tabel 5: Gebruik van huisartsenzorg in de loop van de chronische fase door kankerpatiënten,
vergeleken met een naar leeftijd en geslacht gematchte controlegroep. Weergegeven staat het
gemiddeld aantal per patiënt per halfjaar (in de eerste 24 maanden van de chronische fase); daarna per
jaar (vanaf de 25e maand van de chronische fase).
Tijd verstreken sinds aanvang
chronische fase #

Kankerpatiënten

Controlegroep

(N° = 7.092)

(N° = 7.063)

Per halfjaar
0-6 maanden
Spreekuurconsulten

1,7*

1,4

Huisbezoeken

0,5*

0,2

Recepten
7-12 maanden

8,6*

5,4

(N° = 5.608)

(N° = 5.585)

Spreekuurconsulten

1,7*

1,4

Huisbezoeken

0,5*

0,2

Recepten
13-18 maanden

8,3*

5,4

(N° = 4.455)

(N° = 4.440)

Spreekuurconsulten

1,6*

1,4

Huisbezoeken

0,5*

0,2

Recepten
19-24 maanden

7,7*

5,5

(N° = 3.639)

(N° = 3.625)

Spreekuurconsulten

1,6*

1,4

Huisbezoeken

0,4*

0,2

Recepten

7,4*

5,4

(N° = 2.481)

(N° = 2.472)

Per jaar
25-36 maanden
Spreekuurconsulten
Huisbezoeken
Recepten
37-48 maanden
Spreekuurconsulten
Huisbezoeken
Recepten
> 48 maanden

3,3

3,1

0,7*

0,4

13,6*

10,3

(N° = 1.653)

(N° = 1.647)

3,3

3,0

0,7*

0,4

13,9*

10,7

(N° = 1.653)

(N° = 1.647)

Spreekuurconsulten

3,2

3,0

Huisbezoeken

1,0*

0,4

Recepten

17,8*

13,0

# De aanvang van de chronische fase is gedefinieerd als zes maanden na de eerste vermelding van de diagnose kanker in
het LINH
* Aantallen verschillen significant van die van de gematchte controlegroep zonder kanker (p < 0,01)
° N = aantal

94

Nazorg bij kanker: de rol van de eerste lijn

5.6

Conclusie en beschouwing
Patiënten met kanker hebben in de chronische fase van hun ziekte regelmatig contact
met hun huisarts, vaker dan hun leeftijdsgenoten zonder kanker. Ook is het gebruik
van zorg in de huisartspraktijk hoger wanneer een kankerpatiënt tevens lijdt aan een
of meer andere chronische aandoeningen (hetgeen bij een groot deel van de
kankerpatiënten het geval is). Dit geldt voor het aantal contacten op het spreekuur,
het aantal huisbezoeken en het aantal recepten dat in de huisartspraktijk wordt
uitgeschreven. Nadere beschouwing van subgroepen van kankerpatiënten laat zien
dat er geen grote verschillen bestaan tussen patiënten met verschillende soorten
kanker. Patiënten met Hodgkin en non-Hodgkin maken relatief het minst gebruik van
huisartsenzorg; dit heeft mogelijk met de relatief jongere leeftijd van deze patiënten
te maken. In de loop van de chronische fase neemt het zorggebruik van
kankerpatiënten in de huisartspraktijk enigermate af, maar het blijft over het
algemeen hoger dan dat van leeftijdsgenoten zonder kanker.
Kanker heeft in de huisartspraktijk een relatief lage incidentie, maar met de steeds
langere overleving is de prevalentie van kanker aanzienlijk geworden en deze neemt
verder toe. Bovendien vragen en krijgen patiënten met kanker relatief veel zorg in de
huisartspraktijk. Dit betekent dat de huisarts voor patiënten met kanker zeker niet
‘buiten beeld’ is. De frequente contacten met de huisartspraktijk bieden ruime
mogelijkheden om huisartsen nauwer te betrekken bij de nazorg van kanker
patiënten. Daarbij kan zowel de nazorg voor kanker als de frequent voorkomende
comorbiditeit de aanleiding zijn.
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6

 ankerzorg in de eerste lijn:
K
meer evidence en betere richtlijnen
noodzakelijk
In hoofdstuk 5 is verslag gedaan van het huidige gebruik van huisartsenzorg door
kankerpatiënten. Dit hoofdstuk gaat in op de rol die momenteel aan huisartsen en
andere eerstelijnsprofessionals wordt toebedacht in de richtlijnen voor de zorg voor
kankerpatiënten en op wat hierover in de wetenschappelijke literatuur bekend is. In
aanvulling daarop wordt specifiek ingegaan op de vraag in hoeverre de richtlijnen voor
de zorg bij kanker aansluiten op - respectievelijk tegenstrijdig zijn met - richtlijnen
voor de zorg voor andere chronische aandoeningen. Immers, patiënten met kanker
zijn vaak bekend met andere, chronische aandoeningen (zie hoofdstuk 3 en 5) en in
veel gevallen zijn de huisarts en andere eerstelijnsprofessionals verantwoordelijk voor
de zorg vanwege die aandoeningen.
Richtlijnen voor de zorg voor patiënten met kanker zijn primair van medischspecialistische origine; dit is niet verwonderlijk gezien de belangrijke rol van medisch
specialisten in de diagnostiek en behandeling. In een beperkt aantal gevallen waren
huisartsen betrokken bij het opstellen van de richtlijnen of zijn huisartsen geraadpleegd
om de conceptrichtlijn te becommentariëren. Omdat de specialistisch georiënteerde
richtlijnen primair bedoeld zijn ter wetenschappelijke onderbouwing van het medischspecialistisch handelen, is het echter logisch dat in de meeste van deze richtlijnen de
inbreng van huisartsen ontbreekt. Daarnaast betreft een aantal van de standaarden van
het NHG oncologische onderwerpen. Het onderzoek werd uitgevoerd aan de hand van
de volgende vraagstellingen:
1.

 elke aanknopingspunten bieden tumorspecifieke specialistische richtlijnen en
W
NHG-standaarden voor de mogelijke rol van eerstelijnsprofessionals bij de zorg
voor patiënten met kanker?
2. In hoeverre is er sprake van tegenstrijdigheden in de richtlijnen voor de zorg voor
kankerpatiënten met frequent voorkomende comorbiditeit?
3. Wat is in de wetenschappelijke literatuur bekend over de eerstelijnszorg voor
mensen met kanker in de chronische fase, inclusief de zorg bij frequent
voorkomende comorbiditeit?

6.1	Analyse richtlijnen en literatuuronderzoek
In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van een achtergrondstudie die tot doel had om
na te gaan welke rol aan eerstelijnsprofessionals wordt toebedeeld in de bestaande
richtlijnen voor de zorg voor patiënten met kanker en wat hierover bekend is in de
wetenschappelijke literatuur. Daarnaast is in deze achtergrondstudie specifiek
aandacht besteed aan de afstemming tussen - en mogelijke tegenstrijdigheden in richtlijnen voor de zorg voor kankerpatiënten en richtlijnen voor andere, meestal
chronische aandoeningen. Dit is van belang omdat patiënten met kanker vaak ook
bekend zijn met andere chronische aandoeningen. De resultaten van deze
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achtergrondstudie kunnen bijdragen aan een verdere uitwerking van de rol van
eerstelijnsprofessionals bij de zorg voor patiënten met kanker. Voor gedetailleerde
informatie over de gehanteerde methoden en resultaten wordt verwezen naar de twee
achtergrondrapportages: ‘Follow-up en nazorg’:
• Aspecten uit specialistische richtlijnen vertaald naar de eerstelijnszorg (bijlage D1)
• Systematisch literatuuronderzoek (bijlage D2)
Bijlagen D1 en D2 zijn beschikbaar op cd-rom achter in het rapport of als pdf via de
website van KWF Kankerbestrijding: www.kwfkankerbestrijding.nl.
6.1.1

Uitvoering analyse richtlijnen
Voor de beantwoording van de eerste twee vragen is een groot aantal bestaande
richtlijnen systematisch beoordeeld op vermeldingen die verband houden met de rol
van eerstelijnsprofessionals bij de zorg voor patiënten met kanker, respectievelijk met
de afstemming tussen richtlijnen voor de zorg voor de maligne aandoening en voor de
zorg voor frequent voorkomende comorbiditeit. De evidence-based richtlijnen die
ontwikkeld zijn door medisch-wetenschappelijke organisaties en die gepubliceerd
waren op Oncoline en de website van het NHG, zijn betrokken in de analyse.
Daarbij is de analyse niet beperkt tot de chronische fase. Immers, voor het verlenen van
adequate zorg in de chronische fase dienen eerstelijnsprofessionals ook betrokken te
zijn bij - en geïnformeerd te zijn over - de diagnostische en therapeutische fase.
Wat betreft de richtlijnen voor de zorg voor kankerpatiënten heeft het onderzoek zich
beperkt tot de meest voorkomende soorten kanker: borstkanker, longkanker,
dikkedarmkanker en prostaatkanker. Box 9 geeft een opsomming van de richtlijnen
die zijn beoordeeld ter beantwoording van de eerste vraagstelling.

Box 9: Bestudeerde richtlijnen en NHG-standaarden
Specialistische richtlijnen
Nabon-nota (Nationaal Borstkanker Overleg Nederland, 2008)
Landelijke richtlijn Mammacarcinoom (Nationaal Borstkanker Overleg Nederland, 2008)
Landelijke richtlijn Niet-kleincellig Longcarinoom (Landelijke Werkgroep Longtumoren, 2004)
Regionale richtlijn Kleincellig Bronchuscarcinoom (IKMN, 2007)
Landelijke richtlijn Coloncarcinoom (Landelijke werkgroep Gastro-Intestinale tumoren, 2008)
Landelijke richtlijn Rectumcarcinoom (Landelijke werkgroep Gastro-Intestinale tumoren, 2008)
Landelijke richtlijn Prostaatcarcinoom (Nederlandse Vereniging voor Urologie, 2007)
NHG-standaarden
Acute diarree (2007)
Acuut hoesten (2003)
Amenorroe (2007)
Anemie (2003)
Bemoeilijkte mictie bij oudere mannen (2004)
Diagnostiek van mammacarcinoom (2008)
Incontinentie voor urine (2006)
Maagklachten (2003)
Prikkelbare Darm Syndroom, PDS (Irritable Bowel Syndrome, 2001)
Vaginaal bloedverlies (2008)
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De rol van eerstelijnsprofessionals in richtlijnen
De richtlijnen zijn systematisch beoordeeld aan de hand van zoektermen op het
voorkomen van opmerkingen over de rol van eerstelijnsprofessionals bij de zorg voor
patiënten met kanker. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de verschillende fasen
in de zorg:
• Diagnostiek: criteria voor het uitvoeren van diagnostiek respectievelijk
doorverwijzing; communicatie na het stellen van de diagnose.
• Behandeling: de rol van eerstelijnsprofessionals bij de besluitvorming over het
behandelplan; communicatie met de huisarts over het behandelplan.
• Follow-up: communicatie met eerstelijnsprofessionals over de resultaten van de
behandeling en het te verwachten beloop; taakverdeling tussen specialist en
eerstelijnsprofessionals.
Ten slotte is nagegaan in hoeverre eerstelijnsprofessionals expliciet tot de doelgroep
behoorden voor wie de richtlijn is opgesteld.
Aandacht voor comorbiditeit in richtlijnen
Voor de beantwoording van de tweede vraagstelling naar de afstemming tussen respectievelijk tegenstrijdigheden in - richtlijnen voor de zorg voor kankerpatiënten en de
zorg voor chronische aandoeningen, heeft de studie zich beperkt tot de meest
voorkomende comorbiditeit bij kanker. Te weten: endocriene ziekten (waaronder
diabetes mellitus, vetstofwisselingsstoornissen en hypothyreoïdie), hart- en vaatziekten
(waaronder hypertensie, angina pectoris, decompensatio cordis en CVA), ziekten van het
bewegingsapparaat, (waaronder osteoporose, artrose en reumatoïde artritis) en ziekten
van de luchtwegen (waaronder COPD, astma en chronische bronchitis).
De richtlijnen die voor de beantwoording van de tweede vraagstelling zijn betrokken
in het onderzoek staan vermeld in box 10. Deze richtlijnen zijn eveneens systematisch
doorzocht met behulp van trefwoorden en zoektermen naar opmerkingen betreffende
- de zorg in geval van - comorbiditeit.
Box 10: Bestudeerde richtlijnen en NHG-standaarden in verband met mogelijke
tegenstrijdigheden bij een combinatie van kanker en andere ernstige en/of chronische
aandoeningen
Specialistische richtlijnen: zie box 9.
NHG-standaarden
Beleid na een doorgemaakt myocardinfarct (2005)
CVA (2004)
Depressieve stoornis (depressie) (2003)
Diabetes mellitus type 2 (2006)
Hartfalen (2005)
Osteoporose (2005)
Stabiele angina pectoris (2004)

6.1.2

Opzet literatuuronderzoek
Voor de beantwoording van de derde onderzoeksvraag is een systematisch literatuur
onderzoek uitgevoerd, waarbij aan de hand van tevoren gedefinieerde zoektermen en
trefwoorden gezocht is naar Nederlandstalige en Engelstalige relevante literatuur,
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verschenen tussen 1999 en 2009 in vier internationale literatuurbestanden: MedLine,
Embase, CINAHL en Psychinfo. De zoekactie is beperkt tot bepaalde typen publicaties
(reviews, clinical trials, onderzoeksartikelen en evaluaties van richtlijnen en
protocollen). Vanwege de toepasbaarheid van de resultaten voor de Nederlandse
eerstelijnssetting is met speciale aandacht gekeken naar publicaties uit landen waar
de rol van de eerste lijn in het gezondheidszorgsysteem vergelijkbaar is met Nederland
(bijvoorbeeld Engeland, Denemarken, Canada). Na een uitgebreide selectieprocedure
zijn uiteindelijk zeventig publicaties in het literatuuronderzoek betrokken. Op grond
van prioriteiten die in overleg met de werkgroep zijn vastgesteld, zijn deze publicaties
ingedeeld in de volgende tien thema’s:
1.	Kennis(behoeften) van eerstelijnsprofessionals over late gevolgen van kanker en
behandeling.
2.	Plaats eerstelijnsprofessionals in de chronische fase (follow-up, nazorg en
nacontrole) en afstemming met de specialist.
3.	Belang van generalistisch werken: integrale zorg; combineren van zorg voor
kanker en andere zorgvragen.
4.	Zorggebruik en verschillen in zorggebruik tussen fasen en tumoren.
5.	Comorbiditeit.
6.	Verwijsbeleid: variërend van terugverwijzing naar de tweede lijn tot doorverwijzing
binnen de eerste lijn.
7.	(Conflicterende) richtlijnen of behandelingen.
8.	Zorgbehoeften en verwachtingen ten aanzien van zorgverleners.
9.	Kinderen.
10.	Re-integratie naar werk.

6.2	Rol van eerstelijnsprofessionals zoals
vermeld in specialistische richtlijnen
Communicatie specialist-huisarts
Een eerste relevante bevinding was dat alleen de huisarts en geen andere eerstelijns
professionals werden genoemd. De Nabon-nota (over de organisatie van diagnostiek
en behandeling van mammapathologie), en de richtlijnen ‘Mammacarcinoom’,
‘Niet-kleincellig Longcarcinoom’ en ‘Prostaatcarcinoom’ zijn het meest expliciet over
communicatie van de specialist met de huisarts over de diagnose en de behandeling.
De richtlijnen ‘Kleincellig Bronchuscarcinoom’, ‘Coloncarcinoom’ en ‘Rectum
carcinoom’ melden niet dat de huisarts moet worden geïnformeerd. De richtlijn
‘Niet-kleincellig Longcarcinoom’ geeft uitgebreide aanwijzingen voor de inhoud van
het patiëntendossier. De richtlijn biedt zelfs een sjabloon aan waarin de gegevens
kunnen worden opgenomen, gepresenteerd tijdens het multidisciplinair overleg
(MDO) en vervolgens geconverteerd tot een verslag voor derden, waaronder de
huisarts. Ook de richtlijn ‘Mammacarcinoom’ beschrijft in detail welke informatie de
huisarts - of doorverwijzer - dient te ontvangen. De richtlijn ‘Niet-kleincellig
Longcarcinoom’ noemt termijnen waarbinnen de huisarts op de hoogte moet worden
gebracht van de uitslag en de behandeling. De richtlijn ‘Prostaatcarcinoom’ meldt dat
‘op korte termijn’ na het stellen van de diagnose een brief naar de huisarts moet gaan,
zonder deze termijn nader te definiëren. De richtlijn meldt niets over communicatie
rond het behandelplan. Zowel de richtlijn ‘Mammacarcinoom’ als de Nabon-nota
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beschrijft hoe en wanneer - binnen welke termijnen - de huisarts op de hoogte moet
worden gesteld van de diagnose en welke informatie moet worden gecommuniceerd.
De Nabon-nota en de richtlijn ‘Mammacarcinoom’ melden dat de huisarts
preoperatief op de hoogte moet worden gebracht van het behandelplan, de curatieve
intentie en de eventuele beperkingen. De richtlijnen ‘Kleincellig Bronchuscarcinoom’,
‘Coloncarcinoom’ en ‘Rectumcarcinoom’ melden niet dat de huisarts moet worden
geïnformeerd en vermelden dus ook geen termijn.
Volgens de richtlijn ‘Niet-kleincellig Longcarcinoom’ verdient het aanbeveling de
huisarts uit te nodigen voor het multidisciplinair overleg. Geen enkele andere richtlijn
geeft dit advies. Wel adviseert de richtlijn ‘Mammacarcinoom’ de huisarts te raad
plegen bij fragiele of oude patiënten. De Nabon-nota schrijft dat de patiënt een
gesprek aangeboden moet krijgen met een derde, bijvoorbeeld de huisarts.
De richtlijnen ‘Coloncarcinoom’, ‘Rectumcarcinoom’ en ‘Prostaatcarcinoom’ hebben
ook wel oog voor gezamenlijke besluitvorming van patiënt en behandelend arts, maar
noemen niet de mogelijkheid van ruggespraak met de huisarts.
Rol huisarts bij nazorg
De richtlijnen ‘Rectumcarcinoom’ en ‘Coloncarcinoom’ noemen de huisarts niet
expliciet als iemand die een rol tijdens de nazorg zou kunnen hebben. Dit doen de
andere richtlijnen wel, maar de mate waarin de huisarts een rol krijgt toebedeeld
verschilt. De richtlijn ‘Kleincellig Bronchuscarcinoom’ meldt dat de huisarts op de
hoogte moet zijn van de symptomen die kunnen wijzen op metastasen. Afhankelijk
van de specifieke situatie van de patiënt adviseert de richtlijn de controle te laten
plaatsvinden in de eerste of tweede lijn. Ook de richtlijn ‘Niet-kleincellig Long
carcinoom’ meldt dat - afhankelijk van de gegeven behandeling en andere
overwegingen - de huisarts de nazorg voor een deel op zich kan nemen en geeft een
follow-upfrequentie. De richtlijn benoemt problemen en complicaties die zich voor
kunnen doen tijdens de nazorg, maar het is onduidelijk wanneer welke informatie
naar de huisarts moet worden gecommuniceerd. De richtlijn geeft precies aan welke
informatie het patiëntendossier dient te bevatten, maar onduidelijk is of de huisarts
hiervan een afschrift krijgt. Ook de richtlijnen ‘Mammacarcinoom’ en ‘Prostaat
carcinoom’ beschrijven een mogelijk actieve rol voor de huisarts bij de nazorg. Zo kan
volgens de richtlijn ‘Prostaatcarcinoom’ de nacontrole door de huisarts plaatsvinden.
De richtlijn ‘Mammacarcinoom’ beschrijft dat de huisarts de nacontrole op zich kan
nemen van bepaalde groepen patiënten. In elk geval moet de behandelend specialist
duidelijke instructies geven aan de huisarts over hoe te handelen in geval van
klachten.
Doelgroep richtlijnen
De belangrijkste doelgroep van specialistische tumorspecifieke richtlijnen is de
medisch specialist. Dit is logisch gezien het doel van de richtlijnen (vertaling van
wetenschappelijke kennis in richtlijnen voor medisch handelen). Maar ook de huisarts
wordt frequent genoemd als behorend tot de doelgroep van de richtlijn. De richtlijnen
‘Mammacarcinoom’, ‘Niet-kleincellig Longcarcinoom’, ‘Coloncarcinoom’ en ‘Rectum
carcinoom’ melden dat huisartsen tot de doelgroep van de richtlijn behoren.
Huisartsen maakten deel uit van de werkgroep die aan de wieg stond van de
richtlijnen ‘Mammacarcinoom’ en ‘Niet-kleincellig Longcarcinoom’, maar niet van de
richtlijnen ‘Coloncarcinoom’ en ‘Rectumcarcinoom’. De Nabon-nota en de richtlijnen
‘Kleincellig Bronchuscarcinoom’ en ‘Prostaatcarcinoom’ vermelden niet expliciet dat
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zij ook bestemd zijn voor huisartsen. Huisartsen waren ook niet vertegenwoordigd in
de werkgroep voor de richtlijn ‘Prostaatcarcinoom’. In de Nabon-nota en de richtlijn
‘Kleincellig Bronchuscarcinoom’ is de samenstelling van de werkgroep niet vermeld.

6.3	Rol van eerstelijnsprofessionals zoals
vermeld in NHG-standaarden
Ook in de NHG-standaarden staat alleen informatie over de rol van de huisarts en niets
over de rol van andere eerstelijnsprofessionals. De NHG-standaarden besteden veel
aandacht aan het stellen van de juiste diagnose en het uitsluiten van maligniteit bij de
patiënt: welke diagnostiek moet plaatsvinden op welk moment en wanneer is welke
behandeling geïndiceerd. Het merendeel van de bestudeerde standaarden besteedt
geen specifieke aandacht aan patiënten die zijn behandeld voor kanker. Wel wordt de
huisarts in een aantal standaarden - zoals ‘Acute diarree’ - erop geattendeerd alert te
zijn op de eventuele aanwezigheid van een maligniteit of behandeling wegens
maligniteit. Bij deze patiënten kan de aandoening ernstiger verlopen en is
doorverwijzing geïndiceerd. Ook de standaard ‘Anemie’ meldt dat de huisarts overleg
moet plegen met de behandelend specialist in geval van ‘anemie door een chronische
ziekte’, waaronder kanker. Alleen de NHG-standaard ‘Diagnostiek van
mammacarcinoom’ bevat een aparte paragraaf voor zorg voor patiënten met
borstkanker tijdens de follow-up.

6.4

Aandacht voor comorbiditeit in richtlijnen
De tumorspecifieke specialistische richtlijnen geven weinig specifieke informatie over
de rol van comorbiditeit. De bestudeerde richtlijnen noemen comorbiditeit uitsluitend
in algemene termen als factor waarmee de behandelaar rekening dient te houden. Geen
van de richtlijnen specificeert dit voor chronische aandoeningen die bij patiënten met
deze vorm van kanker vaak voorkomen. COPD wordt bijvoorbeeld wel genoemd in de
richtlijn ‘Niet-kleincellig Bronchuscarcinoom’ als een bekende risicofactor. Ook noemt
de richtlijn dat in de anamnese en door middel van preoperatief onderzoek een aantal
aandoeningen zoals hartfalen en coronair lijden – en dergelijke - moet worden
opgespoord. Er is niet aangegeven hoe deze aandoeningen de behandeling en/of
prognose beïnvloeden en hoe men daar rekening mee moet houden.
Een uitzondering is de richtlijn ‘Mammacarcinoom’. Er is veel aandacht voor de
preventie en behandeling van osteoporose; een veel voorkomende complicatie bij de
behandeling van mammacarcinoom. De richtlijn beschrijft niet hoe rekening moet
worden gehouden met comorbiditeit, maar raadt wel het gebruik van ‘Adjuvant!’ aan
bij het instellen van adjuvante systemische behandeling bij patiënten met kanker en
comorbiditeit. ‘Adjuvant!’ is een instrument waarmee het effect van adjuvante
systemische therapie voor individuele patiënten is te voorspellen.
De bestudeerde NHG-standaarden hebben weinig aandacht voor de aanwezigheid van
een maligne tumor bij de patiënt met een chronische aandoening. Slechts terloops
worden maligne tumoren genoemd. Zo meldt de NHG-standaard ‘CVA’ dat bij acute
neurologische uitval rekening moet worden gehouden met een intracraniale tumor; in
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voorkomende gevallen wordt doorverwijzing naar een neuroloog geadviseerd.
De standaard ‘Diabetes Mellitus’ schrijft dat uit onderzoek bleek dat blaaskanker iets
vaker voorkomt bij patiënten die pioglitazon gebruiken, maar noemt blaaskanker niet
als contra-indicatie voor het voorschrijven van dit middel. Ook de NHG-standaard
‘Depressie’ geeft geen specifiek advies voor behandeling van patiënten die kanker
hebben en lijden aan een depressie. De NHG-standaard ‘Osteoporose’ is nadrukkelijk
niet samengesteld voor patiënten die een adjuvante systemische behandeling krijgen
na mammacarcinoom. Zij behoren niet tot de doelgroep en de standaard noemt deze
specifieke groep patiënten dan ook niet.
De tweede onderzoeksvraag luidde in hoeverre er sprake is van tegenstrijdigheden in
de richtlijnen voor patiënten met kanker plus frequent voorkomende comorbiditeit.
Deze vraag was niet goed te beantwoorden door het ontbreken van specifieke
adviezen hieromtrent in de richtlijnen. Dit geldt zowel voor de tumorspecifieke
specialistische richtlijnen als de bestudeerde NHG-standaarden voor veel
voorkomende chronische aandoeningen. Het is niet verwonderlijk dat in de medischspecialistische richtlijnen en in de NHG-standaarden gedetailleerde informatie
ontbreekt over tegenstrijdigheden in de richtlijnen voor de zorg voor kanker en voor
tegelijkertijd bestaande andere chronische aandoeningen. Het is bekend dat hierover
nauwelijks evidence bestaat in de wetenschappelijke literatuur en dat dus
teruggegrepen moet worden op beoordeling en advisering door experts. Ondertussen
wordt ook gewerkt aan een wetenschappelijk verantwoorde methode om dit
systematisch uit te voeren (Muth, 2009).

6.5	Rol eerstelijnszorg zoals beschreven in de
wetenschappelijke literatuur
De literatuur is eenduidig in de bevinding dat er behoefte is aan richtlijnen voor de zorg
voor patiënten die de primaire behandeling hebben afgerond. De rol van de
eerstelijnszorg moet hier expliciet aandacht krijgen. Onderwerpen die aan bod zouden
moeten komen zijn het monitoren van gezondheidsstatus, vroege detectie,
behandeling van late effecten en aanpassingen in de leefstijl. Richtlijnen hebben weinig
invloed op de zorg als ze de artsen niet bereiken en artsen niet bereid zijn de richtlijnen
te volgen. Het is belangrijk om implementatiestrategieën te ontwikkelen om het
dagelijks handelen meer in overeenstemming te brengen met de richtlijnen. Om te
voorkomen dat patiënten na afloop van de primaire behandeling ‘in een gat vallen’, moet
elke patiënt aan het einde van de primaire behandeling een individueel nazorgplan
krijgen: Survivorship Care Plan (Nord, 2007). Dit plan dient volgens deze studie
informatie te bevatten over bijvoorbeeld de volgende onderwerpen: informatie over de
uitgevoerde diagnostiek, kenmerken van de tumor, de uitgevoerde behandeling en de
reactie daarop van de patiënt, de aard en frequentie van nacontroles, te verwachten late
effecten van de behandeling, psychosociale aspecten, aanbevelingen voor gezond
gedrag en de rol van de verschillende zorgprofessionals bij de nazorg.
Bij de zorg voor patiënten met kanker zijn veel verschillende zorgprofessionals van
verschillende disciplines en uit verschillende settings betrokken. Aandacht voor
informatie-uitwisseling en communicatie is belangrijk. Hoe beter de communicatie is
tussen de verschillende specialisten onderling en met de huisarts en hoe meer
informatie de specialist aan de huisarts verschaft, hoe groter de tevredenheid van

Kankerzorg in de eerste lijn: meer evidence en betere richtlijnen noodzakelijk

103

patiënten over de zorgverlening. Als oplossing voor problemen rond informatieuitwisseling lijkt het medisch dossier-in-zelfbeheer niet de ultieme oplossing te bieden.
De patiënt verwacht dat de huisarts integrale zorg levert en de zorg voor kanker
combineert met de zorg voor andere problemen die niet noodzakelijkerwijs op
medisch gebied liggen. Continuïteit van zorg staat hoog in het vaandel. De patiënt
verwacht dat de huisarts op de hoogte is van de diagnose, behandeling en prognose.
Ook hiervoor is een goede communicatie nodig met de tweede lijn. Er moet ook meer
aandacht komen voor re-integratie in het sociale leven, inclusief werk.
De literatuur bevat weinig onderzoek naar comorbiditeit bij patiënten met kanker en
zorgverlening in de eerste lijn. Het meeste onderzoek is verricht in de Verenigde
Staten, waar de eerstelijnszorg anders is georganiseerd en niet goed vergelijkbaar is
met de Nederlandse situatie.

6.6

Beschouwing
Uit de systematische beoordeling van een groot aantal richtlijnen dat de zorg voor
patiënten met kanker beschrijft, van zowel medisch-specialistische als huisarts
geneeskundige origine, blijkt dat de rol van eerstelijnsprofessionals - respectievelijk
van de huisarts - niet duidelijk en eenduidig is beschreven. Daarnaast is gebleken dat,
noch in medisch-specialistische, noch in huisartsgeneeskundige richtlijnen
systematische aandacht besteed wordt aan mogelijk bestaande comorbiditeit bij
patiënten met kanker en de mogelijke interactie tussen kanker en comorbiditeit.
Bij het formuleren van aanbevelingen in het licht van de mogelijk toenemende rol van
eerstelijnsprofessionals in de zorg voor patiënten met kanker kan dus niet
teruggevallen worden op bestaande richtlijnen hiervoor.
Ook de systematische beoordeling van de wetenschappelijke literatuur leverde
nauwelijks empirische evidence op, op grond waarvan onderbouwde conclusies
kunnen worden getrokken of aanbevelingen kunnen worden gedaan. In de
wetenschappelijke literatuur zijn vooral veel goede raadgevingen te vinden.
Op grond van het onderzoek aan de hand van richtlijnen en de wetenschappelijke
literatuur wordt het van belang geacht dat in de richtlijnen voor de zorg voor
patiënten met kanker in de toekomst systematisch en expliciet aandacht besteed
wordt aan:
• De communicatie tussen de behandelend specialisten onderling en tussen
specialisten en de bij de zorg betrokken eerstelijnsprofessionals in de verschillende
fasen van het ziekteproces (welke momenten in het ziekteproces, de termijnen van
berichtgeving, het informeren van de behandelend specialist door de huisarts over
bijzondere omstandigheden).
• Een diagnostisch stappenplan, criteria voor doorverwijzing en een
taakomschrijving van huisarts en specialist.
• Het betrekken van huisartsgeneeskundige expertise bij het opstellen van
richtlijnen.
• De (te verwachten) langetermijneffecten van oncologische behandelingen,
detectie van late effecten en de consequenties daarvan voor de zorg op lange
termijn.
• Het systematisch beschrijven van de mogelijke rol van eerstelijnsprofessionals bij
de korte- en langetermijnnazorg en follow-up en de taakverdeling tussen de eerste
en tweede lijn.
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•
•
•

 e-integratie naar werk.
R
De organisatie van de zorg voor patiënten met kanker.
De meest voorkomende comorbiditeit en de mogelijke interacties tussen de
behandeling van kanker en de behandeling van comorbiditeit (zowel in medischspecialistische als in huisartsgeneeskundige richtlijnen). Hiervoor zullen de
bestaande richtlijnen minutieus moeten worden beoordeeld op mogelijke
tegenstrijdigheden en incompatibiliteiten. Tegelijkertijd zal ook onderzoek
moeten worden geïnitieerd over comorbiditeit bij kankerpatiënten en de gevolgen
daarvan voor de zorg.
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7

 oekomstige kankerzorg in de eerste
T
lijn: meer professionals nodig
In de komende jaren zal het aantal mensen met kanker toenemen. In het in 2004
verschenen SCK-rapport ‘Kanker in Nederland’ zijn hierover gedetailleerde gegevens
gepubliceerd. Uit dit rapport blijkt dat in de periode 2000-2015 het aantal mensen met
kanker ongeveer verdubbelt. De toename van het aantal mensen met kanker heeft
gevolgen voor de vraag naar zorg in de eerste lijn. Patiënten met kanker bezoeken de
huisarts(praktijk) vaker en maken meer gebruik van de zorg die door huisartsen wordt
verleend dan patiënten van hetzelfde geslacht en dezelfde leeftijd zonder kanker
(zie hoofdstuk 5). Tot op heden zijn de gevolgen van de toename van het aantal
kankerpatiënten voor de toekomstige eerstelijnszorg voor kankerpatiënten nog niet
in kaart gebracht.
Inzicht in die gevolgen voor de eerstelijnszorg is nodig om het toekomstige beslag op
de zorg vast te stellen en daarmee ook de benodigde capaciteit aan huisartsen en
andere eerstelijnsprofessionals te kunnen inschatten. Het accent ligt daarbij op de
ontwikkeling die tussen 2010 en 2020 mag worden verwacht. Het gaat in dit
hoofdstuk om een globale inschatting van de gevolgen voor de eerstelijnszorg.
Deze toekomstschets betreft namelijk alle kankersoorten tezamen - en niet de
verschillende soorten kanker apart - en beperkt zich tot gegevens over een beperkt
aantal leeftijdsgroepen. Een meer gedetailleerde actualisering van ontwikkelingen in
het vóórkomen van diverse soorten kanker in vijfjaarsleeftijdsgroepen wordt
momenteel door de SCK voorbereid (verschijnt in 2011). Zodra deze gegevens
beschikbaar zijn is een meer precieze schatting van de gevolgen voor de
eerstelijnszorg mogelijk.
In deze studie worden de resultaten gepresenteerd van twee scenario’s. Het eerste
scenario is een care as usual-scenario. In dit scenario wordt aangenomen dat het
beroep dat mensen met kanker doen op de zorg in de eerste lijn hetzelfde blijft als nu
(zie hoofdstuk 5). Vanwege de verwachting dat een deel van de nazorg en nacontroles
die nu in de tweede lijn plaatsvinden in de toekomst in de eerste lijn zal plaatsvinden,
is ook een tweede, zogenoemd substitutiescenario uitgewerkt. In dat scenario wordt
aangenomen dat er per patiënt twee extra consulten per jaar zullen plaatsvinden in de
eerste lijn. Omdat alleen over de zorg in huisartspraktijken voldoende gegevens
bestaan om betrouwbare schattingen te kunnen doen, beperken de twee scenario’s
zich tot de zorg verleend in de huisartspraktijk.
De toekomstige ontwikkelingen zijn in kaart gebracht aan de hand van de volgende
onderzoeksvragen:
1.	Hoe zal de vraag naar huisartsenzorg van patiënten met kanker zich ontwikkelen
in de periode tot 2020, uitgaande van het huidige gebruik van huisartsenzorg?
2.	Hoe groot wordt de vraag naar huisartsenzorg van patiënten met kanker in de periode
tot 2020, uitgaande van twee consulten in de huisartspraktijk meer dan nu?
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7.1

Werkwijze
Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen zijn modelmatige analyses
uitgevoerd. Om een zo groot mogelijke betrouwbaarheid van deze modellen en
analyses te garanderen, zijn eerst de onderliggende gegevens over de ontwikkelingen
in het vóórkomen van kanker geactualiseerd. Vervolgens is een schatting gemaakt van
het aantal mensen met kanker in de chronische fase. De gegevens over het gebruik van
huisartsenzorg zoals vermeld in hoofdstuk 5 van dit rapport (en in de bijbehorende
achtergrondstudie) dienden als basis voor het schatten van de omvang van het
gebruik aan huisartsenzorg in de toekomst.
In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van een scenariostudie waarin schattingen
worden gemaakt van de vraag naar zorg voor patiënten met kanker in 2010 en 2020.
Deze schattingen zijn vervolgens gebruikt als basis voor de berekening van de
benodigde capaciteit van zorgverleners. Voor een gedetailleerde methodologische
verantwoording en de volledige resultaten van deze studie wordt verwezen naar de
achtergrondrapportage: ‘Scenariostudie kanker in de eerstelijnszorg. De vraag naar zorg in
2010 en 2020’, als bijlage E beschikbaar op cd-rom achter in het rapport of als pdf via de
website van KWF Kankerbestrijding: www.kwfkankerbestrijding.nl.

	Actualisering van het aantal verwachte kankerpatiënten en extrapolaties
tot 2020
Op basis van de voorspellingen van de SCK uit 2004 is, in combinatie met de meest
recente bevolkingsprognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS),
opnieuw berekend welke ontwikkeling in het aantal mensen met kanker verwacht
mag worden. Daarbij is de voorspellingshorizon bovendien verlegd van 2015 naar 2020.
Voor de voorspelling is, in navolging van de SCK-rapportage uit 2004, gewerkt met een
indeling naar leeftijd en geslacht, waarbij een vierdeling naar leeftijd is gebruikt: 0-14
jaar, 15-34 jaar, 35-64 jaar en 65 jaar en ouder.
In het in 2004 verschenen SCK-rapport ‘Kanker in Nederland’ zijn voorspellingen
gedaan over het aantal kankerpatiënten in 2015. Teneinde voorspellingen voor het jaar
2020 te kunnen doen, zijn de voorspelde aantallen lineair geëxtrapoleerd, waarbij
aangenomen is dat de trendmatige groei tot 2015 ongewijzigd doorzet tot 2020.
Beperking tot chronische fase
Voor een betrouwbare schatting van de zorgvraag is het ook noodzakelijk om een
schatting te maken van het aantal mensen met kanker in de chronische fase. In lijn
met de elders in dit rapport gehanteerde definities is daarvoor in de modellen een
correctie aangebracht in de ziekteduur van kankerpatiënten. Om het aantal mensen
met kanker in de chronische fase te kunnen schatten is de ziekteduur in de berekeningen
met negen maanden bekort (de eerste zes maanden na het stellen van de diagnose en
de laatste drie maanden voor overlijden). Voor de berekening van de ziekteduur is de
gebruikelijke epidemiologische berekening gehanteerd (de verhouding tussen het
prevalentiecijfer en het incidentiecijfer).
Gegevens over zorgvraag
De berekeningen van het toekomstige aantal contacten met de huisartspraktijk zijn
gebaseerd op de gegevens zoals die zijn gepresenteerd in hoofdstuk 5 en de
betreffende achtergrondstudie. Deze gegevens zijn afkomstig uit de bestanden van
het LINH over de periode 2002-2007. Contacten met de huisartspraktijk zijn
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gedefinieerd als het aantal consulten in de huisartspraktijk en het aantal huisvisites.
Daarbij zijn de visites geteld als twee praktijkconsulten. Zodoende kon het aantal
contacten beter gewogen worden naar de inspanning die dit voor de huisartspraktijk
met zich meebrengt. De contacten kunnen zowel betrekking hebben op kanker als op
eventuele andere, al dan niet aan de kanker gerelateerde gezondheidsproblemen,
bijvoorbeeld in het geval van comorbiditeit bij kanker.

7.2

Groei uitgaande van de huidige vraag
Het aantal (prevalente) patiënten met kanker zal tussen 2010 en 2020 toenemen met
ongeveer 57% (van 576.000 naar 905.000). Deze toename heeft te maken met zowel
het aantal nieuwe patiënten met kanker dat wordt gediagnosticeerd als met de
levensduur van patiënten (prevalentie = incidentie x levensduur).
Het aantal nieuwe patiënten dat wordt gediagnosticeerd zal stijgen door de
vergrijzing van de bevolking. Ook neemt door epidemiologische ontwikkelingen de
incidentie van kanker toe. Bovendien neemt de omvang van de bevolking nog
enigszins toe.
De levensduur van patiënten met kanker zal stijgen, omdat enerzijds kanker door
vroegdiagnostiek gediagnosticeerd zal worden in een vroeger stadium van de ziekte
en anderzijds patiënten een betere overleving hebben door betere behandeling. In de
gebruikte modellen wordt hier rekening meer gehouden.
Volgens de uitgevoerde analyse neemt het aantal patiënten met kanker in de
zogenoemde chronische fase tussen 2010 en 2020 nog iets sterker toe dan het aantal
prevalente patiënten met kanker, namelijk met 61%.
Omdat het gebruik van huisartsenzorg toeneemt met de leeftijd, zal het aantal
contacten van patiënten met kanker in de huisartspraktijk, uitgaande van het huidige
niveau van het gebruik van huisartsenzorg, in 2020 met nog iets meer, namelijk 66% zijn
toegenomen ten opzichte van nu. Omgerekend in het absoluut aantal consulten
betekent dit een toename van 3,6 miljoen consulten in 2010 naar bijna 6,0 miljoen
consulten in 2020 in Nederland (zie figuur 6). Voor een gemiddelde huisartspraktijk met
een patiëntenpopulatie van 2.350 personen betekent dit een toename met ongeveer 350
consulten; van ruim 500 consulten per jaar in 2010 naar circa 850 consulten per jaar in
2020. De impact van deze stijging op de totale vraag naar huisartsenzorg is een stuk
kleiner, maar relevant. Bij de huidige contactfrequenties gaat het om een extra groei
van huisartsenzorg door kanker van 1% in de periode 2010 tot 2020.
Door vergrijzing van de bevolking en de extra toename van het aantal kankerpatiënten
als gevolg van epidemiologische ontwikkelingen - zoals verondersteld in een
care as usual-scenario - zal de totale vraag naar eerstelijnszorg tussen 2010 en 2020 met
7% stijgen. Dat is dus de groei van de vraag naar huisartsenzorg door mensen met
kanker en mensen zonder kanker.
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Figuur 6: Contacten met huisartspraktijk van patiënten met kanker in chronische fase
(care as usual-scenario). Totaal voor Nederland, naar leeftijd en geslacht. Weergegeven staat ook de
procentuele toename van de contacten tussen 2010-2020 (bij care as usual-scenario) .
Bronnen: CBS, bevolkingsprognose 2008; SCK-rapport ‘Kanker in Nederland’ (2004); LINH 2001-2007. Bewerking: NIVEL.

7.3	Groei rekening houdend met twee extra
consulten per jaar
Indien kankerpatiënten in 2020 twee extra consulten per jaar zouden hebben
(bijvoorbeeld vanwege verschuiving van nazorg van de tweede naar de eerste lijn),
zouden 1,2 miljoen meer contacten plaatsvinden in 2020 dan wanneer de vraag naar
huisartsenzorg onveranderd zou blijven. Omgerekend in het absoluut aantal
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Figuur 7: Contacten met huisartspraktijk van patiënten met kanker in chronische fase
(substitutiescenario). Totaal voor Nederland, naar leeftijd en geslacht. Weergegeven staat ook de
procentuele toename van de contacten tussen 2010-2020 (bij substitutiescenario).
Bronnen: CBS, bevolkingsprognose 2008; SCK-rapport ‘Kanker in Nederland’ (2004); LINH 2001-2007. Bewerking: NIVEL.

consulten betekent dit een toename van 3,6 miljoen consulten in 2010 naar 7,6 miljoen
consulten in 2020 in Nederland (zie figuur 7). Voor een normatieve huisartspraktijk
met 2.350 ingeschreven patiënten betekent dit een toename met 600 consulten; van
ruim 500 consulten per jaar in 2010 naar ruim 1.100 consulten per jaar in 2020. Bij een
extra aantal van twee consulten - zoals verondersteld in een substitutiescenario - neemt
de totale vraag naar huisartsenzorg tussen 2010 en 2020 toe met 10%. Substitutie van
zorg vanuit de tweede lijn naar de eerste lijn voor mensen met kanker, zorgt dan voor 3%
extra groei van de totale vraag naar huisartsenzorg.
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7.4

Beschouwing
De toename van het aantal patiënten met kanker in de komende tien jaar leidt,
uitgaande van het huidige gebruik van huisartsenzorg, tot een extra groei van de
vraag naar huisartsenzorg. Indien daarnaast ook substitutie van zorg zal plaatsvinden
van de tweede naar de eerste lijn, zal de druk op de huisartspraktijk nog meer
toenemen en leiden tot een 10% hogere zorgvraag naar totale huisartsenzorg,
waarvan 4% gerelateerd aan kanker. Voor een ‘gemiddelde’ huisarts betekent dit dat in
2020 sowieso 350 consulten meer zullen plaatsvinden dan in 2010, ervan uitgaande
dat het beroep dat patiënten met kanker op de huisarts doen niet wijzigt. Daarbij zijn
de gevolgen van de vergrijzing van de bevolking meegerekend. Indien er ook
substitutie van zorg van de tweede naar de eerste lijn plaatsvindt in de vorm van twee
extra consulten in de huisartspraktijk, zal het aantal consulten met kankerpatiënten
in een ‘gemiddelde’ huisartspraktijk met ruim 600 per jaar zijn toegenomen in 2020.
Deze uitkomsten zijn uiteraard, net als elke andere voorspelling, met onzekerheden
omgeven. Dat komt onder andere omdat gewerkt moest worden met cijfers over de
prevalentie en incidentie van kanker daterend van 2002, die op basis van een beperkt
aantal leeftijdscategorieën zijn geactualiseerd en geëxtrapoleerd. Desalniettemin
geven deze cijfers een betrouwbare indicatie van de orde van grootte van toename van
de huisartsenzorg, zowel op basis van de assumptie dat het beroep dat
kankerpatiënten op de huisarts doen niet zal toenemen als op basis van de assumptie
dat een deel van de zorg voor kankerpatiënten in de chronische fase van de tweede
naar de eerste lijn wordt overgeheveld.
Het moge duidelijk zijn dat de beroepsgroep in zijn huidige omvang van circa 8.000
huisartsen deze hogere zorgvraag niet zomaar kan verwerken. Hiervoor zal de
capaciteit aan professionals in de huisartspraktijk moeten worden uitgebreid. Het
lijkt daarbij zinvol om na te gaan of de zorg voor kankerpatiënten in de chronische
fase in de huisartspraktijk uitsluitend door huisartsen moet worden verleend, of dat
daarvoor - bijvoorbeeld - ook POH’ers of praktijkverpleegkundigen (deels) kunnen
worden ingeschakeld. Het verdient zeker aanbeveling om na te gaan op welke wijze
deze professionals een rol kunnen spelen bij de nazorg van patiënten met kanker.
Daarnaast zal het opvangen van deze groei in zorgvraag gedifferentieerd moeten
worden aangepakt. Huisartspraktijken verschillen onderling sterk, onder andere wat
betreft leeftijdskenmerken en sociaaleconomische kenmerken van de praktijk
populatie. Sommige praktijken zullen daarom ingrijpender maatregelen moeten
treffen om deze groei op te vangen dan andere.

112

Nazorg bij kanker: de rol van de eerste lijn

8

Samenvatting van de bevindingen
In de huisartspraktijk is iedere specifieke vorm van kanker op zichzelf relatief zeldzaam
en de incidentie van kanker in de huisartspraktijk is relatief laag. Echter, de prevalentie
van alle kankersoorten tezamen is in de huisartspraktijk aanzienlijk. Door de
vergrijzing en het beschikbaar komen van effectievere behandelingen stijgt het aantal
patiënten dat kanker krijgt (incidentie) en overleeft (prevalentie). Uit de verrichte
studies blijkt dat patiënten nadat ze voor kanker behandeld zijn meer zorg in de
huisartspraktijk vragen en krijgen vergeleken met patiënten zonder kanker (LINHanalyse). De meeste kankerpatiënten hebben in verband met hun leeftijd comorbiditeit
en dus daarmee een extra hoog zorggebruik. De verrichte capaciteitsberekeningen
laten zien dat de toename van het aantal patiënten met kanker (en comorbiditeit) in
de komende tien jaar, gekoppeld aan het realiseren van een grotere betrokkenheid van
de eerste lijn, met de huidige capaciteit aan huisartsen niet zomaar opgevangen kan
worden.
Waar niet-medische eerstelijnsprofessionals (verpleegkundigen en paramedici)
mensen met kanker in de chronische fase vaak zien als ‘bijzondere’ patiënten met
specifieke klachten, benadrukken huisartsen juist het ‘gewone’ van deze patiënten
(data uit kwalitatieve studie). Huisartsen stellen zich afwachtender op en vertrouwen
erop dat patiënten met kanker zich melden als zij daar behoefte aan hebben. Op die
manier proberen ze te voorkomen dat patiënten meer dan nodig gemedicaliseerd
worden. Huisartsen ervaren ook dat een aanzienlijk deel van de patiënten de draad
weer oppakt zonder daar gerichte hulp of zorg voor te krijgen. Een verklaring voor de
meer afwachtende houding van de huisarts kan zijn dat kankerpatiënten voor nazorg
voor en nacontrole van kanker meestal nog onder de hoede van de specialist vallen.
Deze reactiviteit betekent echter dat de patiënten zelf het initiatief moeten nemen
om met de verschillende aspecten van hun klachten en problemen naar de huisarts te
gaan. Patiënten geven aan niet altijd gelukkig te zijn met die verantwoordelijkheid en
met de noodzaak om mondig te zijn in de fase waarin zij de behandeling net achter de
rug hebben. Ook de in de studie betrokken thuiszorgverpleegkundigen, paramedici,
psychologen en maatschappelijk werkers geven aan dat zij de huisarts in het
algemeen reactief vinden; zij zouden graag zien dat de huisarts de begeleidende taak
proactief zou invullen en daarbij ook meer gebruik zou maken van de mogelijkheden
van andere eerstelijnszorgprofessionals. Deze professionals denken dat zij nu
onvoldoende voor patiënten in de chronische fase kunnen betekenen, omdat
huisartsen eerst afwachten hoe mensen op een ‘gewone manier’ de draad weer
oppakken en (nog) niet naar hen doorverwijzen.
Geconstateerd is dat de communicatie met - en de rol van - de huisarts en van andere
eerstelijnszorgprofessionals, zoals thuiszorgverpleegkundigen, fysiotherapeuten en
andere paramedici, in de bestaande richtlijnen van zowel medisch-specialistische als
huisartsgeneeskundige origine, niet duidelijk is beschreven. Terwijl uit literatuur
onderzoek blijkt dat hieraan duidelijk behoefte is. De praktijk laat zien dat goede
communicatie tussen eerstelijnsprofessionals (huisartsen en thuiszorg
verpleegkundigen) en tweedelijnsprofessionals (de oncologisch specialisten,
oncologieverpleegkundigen en transferverpleegkundigen) essentieel is voor de
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continuïteit van zorg, voor adequate informatieoverdracht en voor effectieve
doorverwijzing naar andere professionals in de eerste lijn. Er is ook behoefte aan een
verdere (schriftelijke en organisatorische/logistieke) uitwerking van de nazorg voor
en nacontrole van kanker in specialistische richtlijnen met specifieke aandacht voor
de rol van de huisarts in de chronische fase (analyse richtlijn en literatuurstudie).
Verder ontbreekt in richtlijnen ook aandacht voor mogelijk bestaande comorbiditeit
bij patiënten met kanker. Het blijkt dat het aantal patiënten met kanker dat ten tijde
van de diagnose geen andere chronische ziekte (comorbiditeit) heeft klein is, mede
vanwege de leeftijd (gebaseerd op gegevens uit het RNH). De chronische aandoeningen
bij patiënten met kanker (zowel voor als na de diagnose kanker) komen globaal
overeen met de chronische aandoeningen waaraan patiënten zonder kanker lijden.
De totale ziektelast van de groep patiënten met kanker is echter groter. Meer aandacht
voor de mogelijke interacties tussen kanker en comorbiditeit en tussen de diverse
ziektespecifieke behandeladviezen in - bij voorkeur transmurale multidisciplinaire richtlijnen en onderzoek is nodig.
Uit de kwalitatieve studie komt naar voren dat eerstelijnsprofessionals, maar ook
patiënten, belang hechten aan een centraal aanspreekpunt voor de patiënt.
Deze behoefte kan gerealiseerd worden door een betrokken zorgprofessional in de
chronische fase de rol van casemanager toe te wijzen. Voor een casemanager zijn de
volgende competenties van belang: een brede blik, een goede relatie met de patiënt,
waar nodig initiatief nemen en op die manier de continuïteit van de (na)zorg
garanderen. Het casemanagement beslaat het medische en het niet-medische
zorgperspectief. De meesten van de geïnterviewde eerstelijnsprofessionals, evenals
patiënten, zien de huisarts als degene die een regierol zou kunnen vervullen voor het
medisch perspectief. Voor de coördinatie van de niet-medische zorg wordt door velen
een rol toegedacht aan verpleegkundigen of aan een POH of praktijkverpleegkundige
die nauw met de huisarts samenwerkt.
De resultaten van de literatuurstudie en de kwalitatieve studie geven aan dat voor
adequaat handelen in de chronische fase meer evidence gegenereerd zal moeten
worden door wetenschappelijk onderzoek. Niet alleen ten aanzien van optimale
nazorg bij iedere soort kanker en de wensen en de behoeften van de patiënt betreffende
deze zorg, maar ook ten aanzien van het medisch handelen bij aanwezigheid van
comorbiditeit bij kanker (literatuurstudie). Ook de wetenschappelijke onderbouwing
van de effectiviteit van het handelen van de niet-medische eerstelijnsdisciplines
vraagt nog veel aandacht.

8.1	Methodologische opmerkingen bij gedane
analyses
8.1.1

Vergelijking van RNH met NKR
Voor het in kaart brengen van de incidentie en prevalentie van kanker wordt in de regel
gebruikgemaakt van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Voor dit rapport is voor
de incidentie en prevalentie van kanker in de huisartspraktijk en van comorbiditeit bij
kanker gebruikgemaakt van het RNH (hoofdstuk 3). De populatie van het RNH is redelijk
vergelijkbaar met de Nederlandse populatie wat betreft opbouw. Er zijn kleine
verschillen; het RNH bevat een iets oudere populatie en iets meer gehuwden dan de
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totale Nederlandse populatie. Echter, er is geen reden om aan te nemen dat het
algemene patroon van comorbiditeit bij patiënten met kanker in de RNH-populatie
afwijkt van de Nederlandse populatie.
Voor het in kaart brengen van het zorggebruik in de chronische fase bij kanker - en
comorbiditeit - in de huisartspraktijk is gebruikgemaakt van het LINH (hoofdstuk 5).
8.1.2

Vergelijking van RNH met LINH
Operationalisatie van de chronische fase
De chronische fase van kanker is gedefinieerd als de fase die begint na de primaire
behandeling en eindigt wanneer de terminale fase intreedt. Het moment waarop de
primaire behandeling eindigt en het tijdstip waarop de terminale fase intreedt,
verschilt per patiënt en hangt ook af van de tumorsoort.
Bij de analyses van het RNH (hoofdstuk 3) en het LINH (hoofdstuk 5) zijn aannames
gedaan om de chronische fase te benaderen. In beide registraties zijn geen gegevens
opgenomen over het tijdstip waarop de primaire behandeling eindigt en de terminale
fase aanvangt.
Inclusiecriteria RNH
Alle personen bij wie tussen 1 januari 1998 en 31 december 2007 een eerste episode van
kanker is gediagnosticeerd zijn geïncludeerd. Dat wil zeggen dat personen met een
diagnose kanker voor 1 januari 1998 buiten de inclusie vielen. Hierin verschilt de
inclusie met die van het LINH.
Voor het in kaart brengen van de totale ziektelast (vóór en na de diagnose kanker) van
patiënten met kanker zijn patiënten geïncludeerd tot en met drie maanden voor het
overlijden, vertrek uit het RNH, of de eindatum van inclusie (31 december 2007), om de
terminale fase zo veel mogelijk uit te sluiten. Er is geen rekening gehouden met de
datum waarop de primaire behandeling eindigt. De reden hiervoor is dat de studie zich
richtte op het in kaart brengen van de ziektelast vóór de diagnose kanker en de totale
ziektelast (vóór en na de diagnose kanker) van patiënten met kanker binnen de
inclusieperiode.
Inclusiecriteria LINH
Alle patiënten bij wie de huisarts tussen 1 januari 2001 en 31 december 2007 de
diagnose kanker registreerde, dus inclusief degenen die voor 1 januari 2001 de
diagnose kanker kregen.
Om de chronische fase te benaderen is alleen zorggebruik van patiënten zes maanden
na de eerste registratie van de diagnose kanker tot en met drie maanden voor de
laatste registratie in het EPD meegenomen. Om de omvang van zorggebruik
betrouwbaar te kunnen bepalen zijn patiënten met kanker alleen geïncludeerd in de
onderzoeksgroep wanneer de duur van de chronische fase in de onderzochte periode
(1 januari 2001-31 december 2007) langer dan dertig dagen duurde. Van deze groep was
bijna 80% nog in zorg aan het eind van de onderzoeksperiode (31 december 2007).
Het zal duidelijk zijn dat de chronische fase voor het merendeel van de patiënten met
kanker uit het LINH in werkelijkheid langer zal duren om de volgende redenen:
•	De eerste registratiedatum van kanker in het EPD ligt (ver) na de datum waarop de
diagnose kanker is gesteld: de diagnose is bijvoorbeeld al gesteld voor aanvang
van de onderzoeksperiode of voor deelname van de praktijk aan het LINH.
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•	De laatste registratiedatum in het EPD is niet de overlijdensdatum van de patiënt:
het einde van de registratie is bepaald door het einde van de onderzoeksperiode
(31 december 2007), beëindiging van deelname van de praktijk aan het LINH of
verhuizing van de patiënt.
Bepalen van comorbiditeit/telling chronische aandoeningen RNH
Het RNH is hierin ‘strenger’: het gaat om aandoeningen (andere dan kanker) die
permanent zijn, langer duren dan zes maanden of terugkeren (vaker dan drie keer in
zes maanden), of die van blijvend belang zijn voor de gezondheid van de patiënt.
Het RNH maakt gebruik van de ‘probleemlijsten’, echter eenmaal geregistreerd blijven
ze staan, ongeacht contact, doorverwijzing of prescriptie, zolang ze aan de zojuist
vermelde criteria blijven voldoen.
Bepalen van comorbiditeit/telling chronische aandoeningen LINH
Het LINH maakt gebruik van de registratie van de International Classification of Primary
Care (ICPC) bij contact, doorverwijzing of prescriptie. Indien een of meer keer
geregistreerd, dan geturfd als chronische aandoening.
Tabel 6: Vergelijking van het bestudeerde onderzoekscohort uit het RNH en het LINH.
Eigenschappen van populatie

RNH

LINH

Man

52%

43%

Vrouw

48%

56%

0-44 jaar

8%

12%

45-59 jaar

23%

26%

60-74 jaar

42%

37%

≥ 75 jaar

27%

25%

Borstkanker

18%

28%

Colon-/rectumkanker

15%

14%

Prostaatkanker

11%

14%

Longkanker

14%

9%

Blaaskanker

5%

5%

(non-)Hodgkin

3%

4%

70%*

52%

Patiënten met chronische aandoening
*

Geconstateerde verschillen
In LINH meer vrouwen

In LINH jongere populatie

In LINH meer borstkanker

In LINH minder chronische aandoeningen

Vóór de diagnose kanker

Het verschil in inclusiecriteria kan verklaren dat het LINH een jongere populatie van kankerpatiënten heeft en meer
vrouwen. Borstkanker heeft een lange overlevingsduur.

Het bestudeerde patiëntencohort, met een duur van de chronische fase van dertig
maanden tot zeven jaar, laat het algemene beeld zien van een dwarsdoorsnede van de
totale populatie van patiënten met kanker in Nederland. Van de heterogeen
samengestelde onderzoeksgroep is steeds het gemiddelde zorggebruik weergegeven.
De operationalisatie van de chronische fase heeft ook gevolgen voor de bestudering
van het zorggebruik in de loop van de chronische fase. Hierbij is het zorggebruik
berekend voor afgebakende tijdsperiodes na aanvang van de chronische fase.
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Maar omdat de aanvang van de chronische fase is geschat (namelijk zes maanden na
de eerste registratie in het EPD), zal een deel van de patiënten in werkelijkheid verder
in de chronische fase zitten. De groepen zijn daardoor heterogeen van samenstelling.
Niet alleen voor kwantitatieve (RNH- en LINH-analyses in respectievelijk hoofdstuk 3
en 5), maar ook voor kwalitatieve studies (hoofdstuk 4) geldt dat het doel van de
studie bepalend is voor de steekproeftrekking. Bij kwalitatieve studies wordt veelal
niet gestreefd naar representativiteit van de onderzoekspopulatie (Britten, 2006). Het
doel is ook niet zozeer om representatieve uitspraken te doen, maar om betekenisvolle
meningen en ervaringen te vinden. De selectie van professionals voor de kwalitatieve
studie is te omschrijven als maximum variation sampling, waarbij geprobeerd wordt een
zo groot mogelijke variatie te bereiken onder de deelnemers (vrouwen en mannen,
veel en weinig ervaring als professional, stedelijk en ruraal, et cetera). In de
kwalitatieve studie hebben de gehouden diepte-interviews en de onlinefocusgroep
met huisartsen en thuiszorgverpleegkundigen het punt van theoretische verzadiging
bereikt. Dit betekent dat uitbreiding van het aantal geïnterviewden geen nieuwe
meningen en ervaringen zal opleveren. De meningen en ervaringen bieden daardoor
voldoende houvast voor het trekken van conclusies. Wel kan het resultaat van de
kwalitatieve studie gekleurd zijn doordat verschillende beroepsgroepen slechts een
selectie van de patiënten met kanker zien. Ook bij de uitkomst van de focusgroep met
patiënten moet in ogenschouw genomen worden dat ondanks het streven naar een
aselecte groep er toch sprake zal zijn van een selecte groep patiënten.

Samenvatting van de bevindingen
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9

 eschouwing, conclusies en
B
aanbevelingen
In de voorgaande hoofdstukken is verslag gedaan van de achtergrondstudies die zijn
uitgevoerd om de eerstelijnszorg voor mensen met kanker tijdens de chronische fase
kwantitatief en kwalitatief in kaart te brengen. Deze achtergrondstudies hebben een
aantal aandachts- en knelpunten naar voren gebracht. Geconcludeerd kan worden dat
het eerstelijnszorggebruik van mensen met kanker in de chronische fase hoger ligt
dan dat van mensen zonder kanker, en dat de eerste lijn nog onvoldoende is voorbereid
op de toenemende zorgvraag bij kanker. Naar het oordeel van de werkgroep zijn
daarom maatregelen nodig. Onderzoek is nodig om hiaten in kennis en vaardigheden
weg te werken, daarnaast zullen scholing en opleiding moeten bijdragen aan
deskundigheidsbevordering van eerstelijnsprofessionals. Er is tevens behoefte aan een
betere invulling van de gezamenlijke verantwoordelijkheid vanuit de eerste en tweede
lijn voor de patiënt met kanker. Attitudeverandering bij zorgprofessionals in beide
echelons kan leiden tot zinvolle taakherschikking tussen de tweede- en
eerstelijnsprofessionals en tussen professionals binnen de eerste lijn. Adequate
eerstelijnszorg bij kanker in de chronische fase vereist ook aanpassingen op het
gebied van beleid en de financiering van de zorg. In deze beschouwing zullen de
resultaten van de achtergrondstudies in perspectief geplaatst worden, waarbij ook
gegevens uit andere verschenen rapporten en initiatieven betrokken worden.

9.1	Kanker vraagt om gezamenlijke
verantwoordelijkheid van eerste
en tweede lijn
Niet alleen de omvang van de kankerzorg neemt steeds verder toe, ook de aard van de
kankerzorg verandert. Primair is tijdige diagnostiek en adequate behandeling van
belang, maar daarnaast stelt de ziekte kanker, die steeds meer een chronisch beloop
kent, andere eisen aan de zorg. Bijvoorbeeld zorg dicht bij huis, zorg gericht op
(psychosociale) ondersteuning, verpleging en verzorging, revalidatie en re-integratie en
zorg gericht op het leren leven met de ziekte en/of de bijwerkingen van behandelingen.
Ook het feit dat kanker met name voorkomt bij ouderen en er in Nederland en Europa
sprake is van een vergrijzende samenleving11, vraagt om een andere kijk (ook vanuit de
geriatrie) op de kankerzorg. Daar komt bij dat patiënten met kanker steeds vaker ook
comorbiditeit hebben, deels samenhangend met de leeftijd waarop kanker zich
openbaart, maar ook met het feit dat mensen langer leven met kanker en dus meer
aandoeningen zich openbaren als late effecten van ziekte en behandeling.
11	European Forum of Good Clinical Practice (EFGCP) Geriatric Medicines Working Party Workshop: There has been
an explosion in the size of the older population in Western Europe over the last few decades which is projected to reach a huge
proportion with over ‘one third’ of the European population being over 65 by the mid century.
www.efgcp.be/Conference_details.asp?id=242&L1=10&L2=2&TimeRef=2.
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Bij aanwezigheid van comorbiditeit bij kanker en late effecten van de behandeling
verdient een generalistische zorgbenadering de voorkeur boven de specialistische
(single disease) aanpak.
Professionals binnen de oncologische zorg zijn zich van deze verschuiving in zorgvragen
en -behoeften wel bewust, maar de inrichting, organisatie en financiering van de
gezondheidszorg laten het nog niet toe hierop voldoende in te spelen. Oncologische
zorg is tot op heden vooral specialistische zorg, maar door het chronische karakter (al
dan niet in combinatie met andere aandoeningen) komen ook steeds meer zorgvragen
naar voren die om een bredere generalistische aanpak vragen en om zorg die
doelmatiger vanuit de eerste lijn kan worden geleverd. De tijd breekt aan om de eerste
lijn deel te laten uitmaken van de oncologische keten. Bij de huidige ontwikkeling van
zorgpaden zal de positie van de eerste en tweede lijn steeds nauwkeurig dienen te
worden omschreven. Hierbij zullen accenten in eerste en tweede lijn verschuiven, maar
zal geen van beide buiten beeld geraken. De zorg voor de patiënt met kanker zal in
toenemende mate vragen om een gezamenlijke verantwoordelijkheid vanuit de tweede
en de eerste lijn. Belangrijke vragen die zich daarbij aandienen luiden:
1. Hoe groot is de belasting van de eerste lijn ten aanzien van de zorg voor patiënten
met kanker (en comorbiditeit)?
2. Kan de eerste lijn de (toenemende) zorgvraag van patiënten met kanker aan?
3. Hoe kijkt de tweede lijn aan tegen gezamenlijke verantwoordelijkheid met de
eerste lijn?
4. Wat is, inhoudelijk en qua randvoorwaarden, nodig om de eerste lijn volwaardig
onderdeel te maken van de oncologische keten en een gezamenlijke
verantwoordelijkheid met de tweede lijn waar te maken?
Dit rapport beperkt zich tot de zorgvraag na de primaire behandeling tot aan de
terminale fase; de zorgvraag in de chronische fase.

9.2	Zorgbelasting van de eerste lijn
bij kanker groeit
Om de zorgvraag en -behoefte van mensen behandeld voor kanker in kaart te brengen,
is onderzocht wat het huidige huisartsenzorggebruik van patiënten met kanker is.
Daarnaast is geïnventariseerd welke zorgvragen en behoeften er leven bij mensen met
kanker in de chronische fase door het houden van een focusgroep. Ook is aan diverse
eerstelijnszorgprofessionals - medisch, paramedisch en verplegend personeel werkzaam
in de eerste lijn - door middel van diepte-interviews gevraagd hoe zij aankijken tegen de
problematiek waarmee mensen met kanker in de chronische fase te maken krijgen en
welk beeld zij hebben van patiënten met kanker. Tot slot is op basis van het huidige
zorggebruik en een mogelijk grotere rol van de eerste lijn in de nazorg bij kanker, via een
capaciteitsraming de behoefte aan huisartsenzorg in 2020 in kaart gebracht.
9.2.1
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Huisartsenzorg tijdens de chronische fase
Patiënten met kanker hebben in de chronische fase anderhalf keer zo veel contact met
de huisartspraktijk vergeleken met mensen zonder kanker. Dit wordt voornamelijk
veroorzaakt door een groter aantal huisbezoeken. Dit aantal huisbezoeken is nog
hoger bij aanwezigheid van comorbiditeit en loopt daarnaast ook nog op met de
leeftijd. In de loop van de tijd neemt het zorggebruik in de chronische fase licht af,
maar de verschillen met de groep zonder kanker blijven bestaan.
Nazorg bij kanker: de rol van de eerste lijn

De werkgroep concludeert op basis van deze resultaten dat de huisarts een belangrijke
rol heeft bij de zorg voor mensen met kanker in de chronische fase. Het verhoogde
zorggebruik bij kanker onderstreept de noodzaak van een generalist in dit
nazorgtraject. De werkgroep pleit er voor dat de eerste lijn (de huisarts en andere
eerstelijnsprofessionals) een duidelijke rol krijgt in de oncologische keten.
De geïnterviewde huisartsen leggen bij het benoemen van problemen het accent op
fysieke klachten, klachten die kunnen wijzen op een recidief, uitzaaiing of pijnklachten
die samenhangen met de angst om opnieuw kanker te krijgen. Zij zien deze patiënten
als ‘gewone’ patiënten met een bijzondere ziekte gezien de impact die kanker heeft. Ze
zijn van mening dat hun basisopleiding hun voldoende bagage geeft om de zorg voor
deze patiënten goed vorm te geven en ze zien op dit moment dan ook geen meerwaarde
in bijzondere scholing op dit terrein. Mogelijk heeft dit te maken met de wijze waarop
de follow-up voor patiënten met kanker tot op heden georganiseerd is en met het feit
dat inherent daaraan de zorgverantwoordelijkheid voor mensen met kanker in de
chronische fase tot nu toe ook primair bij de tweedelijnsprofessionals ligt.
De werkgroep benadrukt in dit verband het feit dat kanker vooral bij ouderen
voorkomt, zich steeds meer gedraagt als een chronische ziekte en vaak voorkomt
samen met andere ernstige en/of chronische aandoeningen. Deze combinatie stelt
andere eisen aan de huisartsenzorg dan individuele chronische ziekten zoals diabetes
mellitus. De werkgroep vindt enige vorm van (na)scholing van huisartsen wel degelijk
wenselijk. Zij verwacht niet van huisartsen dat zij op de hoogte zijn van alle ins en
outs wat betreft de specialistische oncologische zorg, maar acht het voor een
adequate zorgverlening voor patiënten met kanker van belang dat huisartsen
voldoende geïnformeerd zijn over hoe (wat betreft rol, attitude, kennis en
deskundigheid) te handelen bij kanker in alle fasen van de oncologische keten.
Hiervoor is een bepaald pakket aan basiskennis en -vaardigheden vereist en zal
onderzoek kennishiaten (met name bij kanker en comorbiditeit, zie 9.4.2) moeten
wegwerken. Om dit te realiseren moet de zorg voor kanker - en daarbinnen de
specifieke en generieke aspecten van die zorg - hoog op de agenda van de
wetenschappelijke vereniging van huisartsen (NHG) staan.
De werkgroep is van mening dat het thema ‘kanker’, mede gezien omvang en
impact en de veel voorkomende combinatie van kanker met comorbiditeit, hoog
op de beleids- en onderzoeksagenda van huisartsen moet staan. Initiatieven zoals
de oprichting van de NHG-expertgroep ‘Kanker’12 en participatie in het Cancer and
Primary Care Research International Network (CA-PRI / www.ca-pri.com) verdienen
ondersteuning, evenals de samenwerking tussen eerstelijnsonderzoekers.
KWF Kankerbestrijding, de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF), ZonMw en
het NIVEL kunnen hierbij faciliteren.
Het aantal mensen met kanker in de chronische fase neemt tussen 2010 en 2020 naar
schatting toe met 61%. Omdat het zorggebruik binnen de huisartsenzorg toeneemt
met de leeftijd, zal het uiteindelijke zorggebruik binnen de huisartsenzorg tussen 2010
en 2020 naar verwachting met ongeveer 66% toenemen. De impact van deze stijging
12	De NHG-expertgroep ‘Kanker’ richt zich op het ontwikkelen en implementeren van richtlijnen binnen de
huisartsgeneeskunde, het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van kennis en
vaardigheden via (na)scholing, kadercursussen en congressen.
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op de totale vraag naar huisartsenzorg is een stuk kleiner, maar relevant. Door
vergrijzing van de bevolking en de extra toename van het aantal kankerpatiënten
wordt de totale groei aan huisartsenzorg tot 2020 geraamd op 7%, waarvan 1% door
kanker. Hierbij is uitgegaan van het huidige zorggebruik. Wanneer ervan uitgegaan
wordt dat de eerste lijn een uitgebreidere taak gaat krijgen bij de nazorg, zal de totale
huisartsenzorg volgens beraming met 10% toenemen. Hiervan is 4% gerelateerd aan
kanker. Naast de toenemende vraag naar huisartsenzorg zal naar verwachting ook de
betrokkenheid van andere disciplines in omvang groeien.
De werkgroep is van mening dat de huidige capaciteit aan zorgprofessionals binnen
de eerste lijn ontoereikend is om aan de toenemende zorgvraag in de chronische
fase tegemoet te kunnen komen. Per huisartspraktijk zal, afhankelijk van de
patiëntensamenstelling en het type praktijk, bezien moeten worden in welke mate
andere professionals dan de huisarts een rol kunnen spelen in de te verwachte
toenemende zorgvraag binnen de huisartspraktijk (zie 9.6). Daarnaast is een voor de
toekomst toereikende capaciteit van de huisartsopleiding van belang.
9.2.2

Overige eerstelijnszorg tijdens de chronische fase
De geïnterviewde verpleegkundigen van de thuiszorg benadrukken bij de nazorg voor
patiënten met kanker het onvoorspelbare beloop van de ziekte en de langdurige
gevoelens van angst en onzekerheid. Zij vinden de problematiek na behandeling van
kanker complexer dan die van andere chronische aandoeningen, zoals diabetes mellitus
of COPD, en wijzen hierbij op de combinatie van fysieke, emotionele en sociale
problemen. Zij zien voor zichzelf naast een ondersteunende taak ook een signalerende
en adviserende rol en vinden een brede samenwerking met andere professionals een
belangrijke voorwaarde om mensen met kanker in de chronische fase adequate zorg te
bieden. De ervaren verschraling van hun werk (minder tijd per patiënt en minder
geïndiceerde zorg) en de onbekendheid met de zorg die zij kunnen bieden bij
zorgprofessionals die naar hen kunnen doorverwijzen (onder andere huisartsen,
medisch specialisten en transferverpleegkundigen) zien zij als een knelpunt.
Ook de geïnterviewde paramedici - zoals de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist
en diëtist - en psychologen en maatschappelijk werkers zien bij mensen met kanker in
de chronische fase specifieke problematiek die zij vanuit het perspectief van hun
beroep kunnen behandelen, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van
de patiënt. Zij zien als knelpunten de geringe toestroom van patiënten (hier kunnen
ook beroepsbelangen een rol spelen) en de onbekendheid bij huisartsen en patiënten
met de diverse mogelijkheden van nazorg die zij kunnen bieden.
De werkgroep wijst in dit verband op het IKNL-programma ‘Herstel na kanker’ dat tot doel
heeft het ontwikkelen en bevorderen van doelmatige en kwalitatief goede revalidatie en
nazorg die structureel onderdeel zijn van de oncologische keten en beschikbaar zijn voor
elke volwassen patiënt met kanker in Nederland. Het programma is voornamelijk gericht
op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen die kanker hebben of hebben
gehad. Het revalidatieprogramma ‘Herstel & Balans’, de richtlijn ‘Oncologische revalidatie’
en de richtlijn ‘Herstel na kanker’ maken deel uit van dit programma.
De werkgroep is van mening dat het aanbod aan nazorgmogelijkheden meer onder
de aandacht moet worden gebracht van (huis)artsen en patiënten. Hierbij moet
aandacht zijn voor de regionale verschillen in dit aanbod. Het IKNL zou een rol kunnen
spelen bij het informeren van huisartsen over het zorgaanbod in de regio.
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De werkgroep wijst in dit verband op de website www.toekomstnakanker.nl,
en de databank ‘Wie, Wat, Waar Psychosociale Zorg’, die ook toegang geeft tot
de nazorgwijzer voor zorgprofessionals13. KWF Kankerbestrijding14, de NFK en de
kankerpatiëntenorganisaties kunnen in onderlinge samenwerking een rol spelen
bij het informeren van patiënten. Daarnaast moet er ook in richtlijnen specifiek
aandacht besteed worden aan de relevante nazorgmogelijkheden die er zijn.
De werkgroep is van oordeel dat de richtlijnen ‘Herstel na kanker’ en ‘Oncologische
revalidatie’ goede handvatten bieden voor de uitvoering van de nazorg en nacontrole
en revalidatie bij kanker. Het IKNL zal een strategie moeten ontwikkelen om deze
twee generieke richtlijnen stapsgewijs te implementeren, zowel binnen de eerste
als de tweede lijn. Daarnaast zullen de verschillende tumorwerkgroepen op basis van
deze richtlijnen voor hun tumorsoort de tumorspecifieke aspecten van de nazorg en
nacontrole en revalidatie moeten uitwerken. Hierbij moet ook aandacht zijn voor de
uitvoering van de zorg ten aanzien van deze aspecten en de daarvoor aangewezen
zorgprofessionals in de eerste en tweede lijn.
De richtlijn ‘Oncologische revalidatie’ verwijst voor het vaststellen van de behoefte
aan psychosociale ondersteuning bij patiënten met kanker naar de richtlijn
‘Detecteren behoefte aan psychosociale zorg’. De implementatie van deze richtlijn in
de eerste lijn wordt onderzocht.
De werkgroep is van mening dat er behoefte is aan deskundigheidsbevordering
op het gebied van de psychosociale zorg, ook in de eerste lijn, om patiënten met
kanker adequaat te kunnen begeleiden. Zij verwijst hiervoor naar de aanbevelingen
op dit gebied die zijn gedaan in het rapport ‘Integratie van psychosociale zorg in de
oncologie’ van het Nationaal Programma Kankerbestrijding (NPK). Hier ligt een rol
voor de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO), het IKNL en
de relevante beroeps- en wetenschappelijke verenigingen ondersteund door KWF
Kankerbestrijding.
9.2.3

Integratie van de eerste lijn in de oncologische keten
Niet alleen in de chronische fase, maar in alle fasen van de zorg bij kanker dient de
eerste lijn een rol te krijgen toebedeeld. Alleen dan kan er sprake zijn van een
gezamenlijke verantwoordelijkheid vanuit de eerste en de tweede lijn. Op dit moment
is de communicatie tussen de oncologisch specialist (tweede lijn) en de huisarts
(eerste lijn) vaak nog niet optimaal. Belangrijk is dat huisartsen en oncologisch
specialisten vertrouwen hebben in elkaars expertise en deskundigheid. De bestaande
scheidslijnen tussen de eerste en de tweede lijn kunnen de onderlinge samenwerking
in de weg staan. Om de eerste lijn beter te betrekken bij de oncologische zorg en deel
uit te laten maken van de oncologische keten, moet naar nieuwe wegen worden
gezocht om de communicatie tussen de tweede en de eerste lijn te verbeteren.

13	Een databank voor projecten en activiteiten op het gebied van voorlichting, psychosociale zorg en revalidatie. De
wiewatwaar psychosociale zorg is géén sociale kaart met patiëntenactiviteiten, maar een ondersteuning voor
professionals die activiteiten willen opzetten of optimaliseren. www.ikcnet.nl/wie_wat_waar/index.php?cluster=2.
14 	KWF Kankerbestrijding werkt anno 2011 samen met andere partijen aan een digitale tool, KankerNL genaamd,
voor een geïntegreerd pakket van informatie op maat over kanker, e-healthdiensten, nazorgmogelijkheden,
ervaringsinformatie en ontmoetingsmogelijkheden voor en met patiënten.
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De huisarts zou continu inzicht moeten hebben in het zorgpad van een patiënt tijdens
de diagnostische en behandelingsfase die onder de hoede van de specialist
plaatsvindt. En zowel huisarts als specialist zou zicht moeten hebben op het zorgpad
van de chronische fase. In de ontwikkeling van het EPD en elektronische netwerken
tussen ziekenhuizen en daarmee samenwerkende huisartsen, liggen belangrijke
kansen om deze communicatie te verbeteren.
Naar de mening van de werkgroep zijn een cultuurverandering, meer inzicht in
transmurale (generieke, met comorbiditeit samenhangende en tumorspecifieke)
aspecten, en de bereidheid tot taakherschikking en daarmee gepaard gaande
veranderingen in de organisatie van de oncologische (na)zorg nodig, wil de
eerste lijn een krachtig deel kunnen uitmaken van de oncologische keten. ICT en
deskundigheidsbevordering kunnen dit bevorderen.
Bovenstaande impliceert dat aan een aantal belangrijke voorwaarden moet worden
voldaan wil de eerste lijn adequate zorg kunnen bieden in de chronische fase van de
patiënt met kanker. Zo moet de eerste lijn deel gaan uitmaken van de oncologische
zorgpaden, verdient kanker (en comorbiditeit) meer aandacht binnen het beleid, de
(na)scholing en onderzoeksagenda van de wetenschappelijke vereniging van
huisartsen (NHG), en moeten er oplossingen komen voor het groeiende capaciteits
probleem in de eerste lijn. Ook de financieringssystematiek zal aanpassing vergen.
Deze voorwaarden zullen hieronder achtereenvolgens verder uitgewerkt worden.

9.3	Goede communicatie: een voorwaarde
voor integrale zorg vanuit de eerste en
tweede lijn
9.3.1

Goede communicatie van zorgprofessionals met patiënten
Het in 2007 verschenen rapport ‘Nacontrole in de oncologie’ van de Gezondheidsraad
concludeert dat er in de professionele richtlijnen voor diverse soorten kanker duidelijk
aandacht is voor inhoud en opzet van de nazorg en nacontrole, maar dat deze in
vrijwel alle gevallen (nog steeds) onvoldoende onderbouwd kunnen worden door
uitkomsten uit goed wetenschappelijk onderzoek. Tevens pleit de Gezondheidsraad
voor een grotere rol van de huisarts. De werkgroep heeft de indruk dat veel patiënten
het gevoel hebben dat nacontrole bij de medisch specialist hun zekerheid geeft en dat
patiënten angst hebben de grip hierop te verliezen als zij hiervoor naar de huisarts
moeten gaan. Een deel van deze patiënten baseert dit op het feit dat de huisarts
minder weet over oncologische onderwerpen dan de oncoloog15, maar hecht wel aan
persoonlijke aandacht van de huisarts en andere eerstelijnsprofessionals.
Dit geeft aan dat de patiënt goed geïnformeerd moet worden over wie voor welke zorg
het beste toegerust is. Bijvoorbeeld dat de oncologisch specialist specifieke kennis
heeft van de aanpak (diagnostiek en behandeling) van oncologische aandoeningen en
daarmee samenhangende problemen, terwijl de huisarts meer zicht heeft op het
totaal, waaronder ook de interactie van een oncologische aandoening/behandeling

15	Workshop ‘Eens patiënt, altijd patiënt?’ Cancer Genomic Markt Plaza, 28 maart 2009.
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met andere aandoeningen/behandelingen. Dit onderstreept ook dat inschakeling van
de huisarts gewenst is wanneer zich bij een patiënt met kanker een andere chronische
aandoening voordoet of deze meer op de voorgrond gaat treden.
Medisch specialisten willen het resultaat van hun medisch handelen kunnen zien, ook
als feedback op hun handelen. Als zij patiënten niet terugzien voor de nazorg en
nacontrole verliezen zij het zicht hierop. Ook willen zij zicht houden op eventuele late
gevolgen van behandeling.
De door de Gezondheidsraad bepleite ontwikkelingen kunnen naar de mening van de
werkgroep worden bevorderd door goede communicatie binnen zorgpaden tussen
eerste en tweede lijn, door deskundigheidsbevordering waar nodig (zie 9.3.2) en een
goed, onderling overeengekomen systeem voor monitoring. De werkgroep doet
aanbevelingen op het gebied van communicatie ten aanzien van de klinische praktijk,
beleid en patiëntinformatie en -educatie.
Het is belangrijk dat patiënten goed geïnformeerd worden over de gezamenlijke
verantwoordelijkheid van de eerste (met name vroege ontdekking, nazorg inclusief
nacontrole en terminale zorg) en de tweede lijn (hoofdzakelijk diagnostiek en
behandeling en in een beperkt aantal gevallen nacontrole) bij de zorg voor kanker,
zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden in de contacten met de huisarts en de
oncologisch specialist. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid zal ook haar weerslag
hebben op de aard van de zorgrelatie van respectievelijk de huisarts en de specialist
met de patiënt. In dit verband kan in samenwerking met KWF Kankerbestrijding
en de NFK bekeken worden welke aanvullende inspanningen op het gebied van
patiëntinformatie en -educatie wenselijk zijn.
Na de primaire behandeling moeten nieuwe patiënten voor de medische nazorg in
principe onder de hoede van de huisarts komen. Afspraken over de nacontrole in de
eerste en tweede lijn dienen gemaakt te worden op basis van de aanbevelingen van
de Gezondheidsraad uit 2007 (zie Appendix 1) en de beschikbare wetenschappelijke
evidence. Daarbij kunnen als uitgangspunten gelden dat (1) nacontrole in de eerste
lijn plaatsvindt tenzij er valide wetenschappelijke aanwijzingen zijn dat nacontrole
in de tweede lijn meerwaarde voor de patiënt oplevert, en (2) dat aan de praktische
randvoorwaarden voor goede nazorg en nacontrole wordt voldaan. De afspraken
moeten in goed overleg tussen oncologisch specialist, huisarts en patiënt vastgelegd
worden in een individueel nazorgplan. De werkgroep pleit voor een spoedige
invoering van dit nazorgplan in de klinische praktijk. Daarbij moet sprake zijn van
maatwerk ten aanzien van de patiënt en diens aandoening(en). Het doornemen van
het nazorgplan met de patiënt is mede van belang gezien de eisen die dit plan stelt
aan de patiënt (bijvoorbeeld aanpassing van leefstijl, zelfmanagement).
9.3.2

Goede communicatie tussen zorgprofessionals
De werkgroep verwacht zoals gezegd dat een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor
de oncologische zorg de communicatie tussen zorgprofessionals zal bevorderen.
Huisartsen zullen vanwege hun rol bij de nazorg en nacontrole door de medisch
specialisten nadrukkelijker geïnformeerd moeten worden over het type behandeling
en de bijzondere aspecten van de nazorg die met de specifieke tumor en behandeling
samenhangen. Hierover dienen duidelijke afspraken gemaakt te worden, bij voorkeur
in echelonoverstijgende zorgpaden, die vervolgens vastgelegd kunnen worden in
aanvullingen op bestaande richtlijnen.
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In de landelijke oncologische richtlijnen is de chronische fase (dat wil zeggen: de fase
van nazorg en nacontrole) tot op heden het minst uitgewerkt. Ook de rol van de
huisarts wordt hierin vaak onvoldoende uitgewerkt. Er is volgens het rapport van de
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) (2009) sprake van een gat in de oncologische
keten tussen de fase van behandeling en terminale zorg door het ontbreken van goede
communicatie over individuele patiënten tussen de tweede en de eerste lijn. Dit geldt
met name voor patiënten die na de behandelfase in een traject terechtkomen met
soms nog langdurig antitumorbehandeling in de tweede lijn, uiteindelijk gevolgd
door terminale zorg in de eerste lijn.
De huidige oncologische richtlijnen zijn te weinig afgestemd op de eerste lijn, omdat
dit ook nooit de opdracht is geweest. Deze richtlijnen fungeerden als een handvat voor
de specialistische zorg, maar zullen in toenemende mate ook een handvat moeten
bieden voor geïntegreerde oncologische zorg vanuit de eerste en tweede lijn. Daarnaast
vraagt de zorg bij kanker en comorbiditeit om transmurale richtlijnen waarin aandacht
is voor combinaties van oncologische en andere chronische aandoeningen.
Naar het oordeel van de werkgroep dienen richtlijncommissies de nazorg (chronische
fase) bij kanker nadrukkelijker uit te werken in de oncologische richtlijnen, inclusief
de rol van - en communicatie met - de huisarts in alle fasen van de oncologische keten.
Hierbij dienen huisartsen en patiënten te worden betrokken.
De werkgroep adviseert om specialistische richtlijnen en NHG-standaarden zodanig
te integreren16, dat de eerste lijn een passende bijdrage levert aan de oncologische
zorg. Om dit te bewerkstelligen dient de samenstelling van de richtlijncommissies
te worden uitgebreid met deskundigheid uit de eerste lijn. Ook de doelgroep van de
oncologische richtlijnen dient te worden verbreed met professionals werkzaam in de
eerste lijn.
Huisartsen zullen, zoals eerder aangegeven, bij de zorg voor kanker steeds meer te
maken krijgen met patiënten met meerdere aandoeningen die bij meerdere
specialismen in de tweede lijn bekend zijn. Dat vraagt om aandacht voor goede
terugkoppeling naar en samenwerking met de tweedelijnsspecialisten, intramurale
oncologisch verpleegkundigen en nurse practitioners. De werkgroep verwacht dat het
individuele nazorgplan een goed instrument vormt ten behoeve van deze
terugkoppeling. Behandelend specialisten kunnen aan de hand van dit instrument
ook het resultaat van hun behandeling monitoren.
De communicatie tussen de oncologisch specialist en de huisarts zal de vruchten
kunnen plukken van goede ICT-ondersteuning, door ontwikkeling en implementatie
van een elektronisch patiëntendossier (EPD) waartoe zowel specialisten als huisartsen
toegang hebben. De ontwikkeling van het EPD maakt overigens ook shared care
mogelijk, waarbij behalve de huisarts en de specialist ook de patiënt rechtstreeks
toegang heeft tot het dossier.
De toenemende behoefte aan samenwerking en afstemming verdient aandacht in de
opleiding van zowel specialist als huisarts.

16	De integrale aanpak van richtlijnen uit de eerste en tweede lijn (Oncologieboek IKMN, 2002) is na de overgang van
regionale naar landelijke richtlijnen verloren gegaan.
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De werkgroep adviseert om voor eerste- en tweedelijnszorgprofessionals gezamenlijk
opleidingstrajecten op te zetten met aandacht voor goede communicatie17 en tijdige
afstemming en samenwerking met andere zorgprofessionals uit de eerste en tweede
lijn binnen de oncologische zorg. Hierbij kan het gaan om gezamenlijke opleidingsen/of nascholingstrajecten van eerstelijnsprofessionals, zoals huisartsen,
thuiszorgverpleegkundigen en paramedici, psychologen en maatschappelijke
werkers, maar ook van eerste- en tweedelijnsprofessionals. In deze gezamenlijke
opleidingstrajecten kunnen zorgprofessionals kennis opdoen van elkaars kennis en
expertise, van elkaars denk- en werkwijze en van mogelijkheden voor samenwerking
bij de (na)zorg voor kanker.

9.4	Benodigde kennis, deskundigheid en de rol
van de eerste lijn bij kanker
9.4.1

Generieke aspecten van eerstelijnszorg bij kanker
Goede communicatie alleen is niet voldoende. Tijdens de follow-up kampen patiënten
niet alleen met specifieke problemen als gevolg van (de behandeling van) een bepaalde
kankersoort, maar zijn er ook veel generieke problemen die zich voor de meeste
soorten kanker op een vergelijkbare manier voordoen. Deze problemen kunnen vragen
om begeleiding - bijvoorbeeld ondersteuning bij seksuele18 of relationele problemen,
verpleging, verzorging en begeleiding bij revalidatie en re-integratie in het sociale
leven, inclusief werk. Hiervoor kunnen patiënten beter bij eerstelijnsprofessionals dan
bij de oncologisch specialist terecht. Vergelijkbare behoeften doen zich voor bij
patiënten die lijden aan chronische aandoeningen - zoals diabetes mellitus en COPD - en
die hiervoor al zorg binnen de huisartspraktijk krijgen. De werkgroep vindt het van
belang dat er binnen de huisartspraktijk meer aandacht komt voor de generieke
problemen van mensen die behandeld zijn voor kanker. Gezien de grote
overeenkomsten in de generieke problemen die patiënten met kanker ervaren, zou het
mogelijk moeten zijn om voor deze problemen een common care pathway voor de eerste
lijn op te stellen als algemene basis19, met de mogelijkheid van maatwerk per patiënt
en soort aandoening. Naar de mening van de werkgroep zouden huisartsen moeten
beschikken over een dergelijk instrument waarmee zij, in het belang van de patiënt,
generieke problemen die zich voordoen in de chronische fase beter in beeld kunnen
krijgen. Zo zouden zij beter kunnen inspelen op de behoeften van de patiënt.

17	Communiceren in de oncologie wordt bijvoorbeeld binnen het IKNL aangeboden in een bij-/
nascholingsprogramma voor huisartsen: www.ikcnet.nl/page.php?nav_id=111&regio_id=56&id=841.
18 	Bij een aantal vormen van kanker, zoals prostaatkanker, zijn seksuele problemen tumorspecifiek in plaats van
generiek.
19	November 2010, ten tijde van de afronding van dit rapport, verscheen de evidence-based richtlijn ‘Oncologische
revalidatie’ in concept. De richtlijn beschrijft het signaleren van klachten, het intakeproces voorafgaand aan
oncologische revalidatie en interventies binnen oncologische revalidatie, zowel tijdens als na afloop van de
behandeling. Deze richtlijn sluit aan bij de richtlijn ‘Herstel na kanker’ en de richtlijn ‘Detecteren behoefte
oncologische zorg’. De rol van de eerste lijn dient beschreven te worden in deze richtlijn en is een aandachtspunt
bij de implementatie.
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De werkgroep adviseert de huisartsgeneeskundige beroepsgroep om - met inbreng
van andere professionals uit de eerste en tweede lijn (multidisciplinair) - een common
care pathway voor kanker in de chronische fase uit te werken, zodat de generieke problemen van patiënten met kanker beter en completer in beeld komen. Dit instrument
zou deel moeten uitmaken van het nazorgplan.
De werkgroep adviseert - gezien de naar verwachting toenemende rol van
(eerstelijns)verpleegkundigen in de chronische fase - om in de (na)scholing van deze
verpleegkundigen de nazorg bij kanker uitgebreider onder de aandacht te brengen.
De werkgroep ziet hiervoor onder andere mogelijkheden binnen het scholingsaanbod
van het IKNL.
9.4.2

Multimorbiditeit binnen de eerstelijnszorg
• Organisatie en coördinatie van zorg
Er is - mede gezien de vergrijzing - sprake van een toenemende prevalentie van
comorbiditeit bij kanker, zoals blijkt uit de RNH-analyse (hoofdstuk 3) en de
IKZ-registratie. Binnen de specialistische oncologische richtlijnen is er echter nog
weinig aandacht voor comorbiditeit en voor wat dit betekent voor de diagnostiek,
behandeling en nazorg (zie richtlijnanalyse in hoofdstuk 6 en interne rapportage
SCK-werkgroep ‘Kanker bij ouderen’). Daardoor ontbreekt kennis om adequaat te
kunnen handelen en kunnen zelfs conflicten tussen richtlijnen optreden. Niet alleen
oncologisch specialisten ondervinden dilemma’s bij de uitgebreidheid van
diagnostiek en de keuze van behandeling, ook huisartsen zullen in de chronische fase
steeds vaker moeten afwegen welke aandoening wat betreft de zorg prioriteit behoeft
in het individuele geval. Zij zullen alert moeten zijn op het vóórkomen van
combinaties van ziekten, omdat vroege symptomen van kanker kunnen
overeenkomen met de symptomen van bijkomende aandoeningen. Voor de zorg bij
kanker en comorbiditeit heeft niet alleen de patiënt, maar ook de huisarts te maken
met twee of meer gescheiden ketens (disease management), elk met een eigen
ziektespecifieke kijk op de patiënt. Als gevolg hiervan lopen er bij een patiënt met
kanker en comorbiditeit meerdere lijnen (één per ziekte) tussen de huisarts en de
tweede lijn en ontbreken vaak het overzicht en de coördinatie van de geboden zorg
vanuit de tweede lijn (Inspectie voor de Gezondheidszorg, 2009). Vaak slikken
patiënten bijvoorbeeld verschillende medicijnen (polyfarmacie), waarbij niet duidelijk
is wie de regie hierin voert. Dit kan met extra risico’s gepaard gaan. Soms kan de
oncologische zorg zelfs van ondergeschikt belang zijn, als behandeling, verzorging en
verpleging van andere ernstige aandoeningen meer aandacht vragen.
Gezien de omvang en de complexiteit van de zorg bij multimorbiditeit is het van
belang dat het NHG uitwerkt hoe de zorg bij multimorbiditeit in de eerste lijn het best
georganiseerd kan worden. Kanker (alle soorten tezamen) is een veel voorkomende
aandoening die valt binnen de top 10 van chronische aandoeningen binnen de
huisartsenzorg. Mede gezien de ziekteduur en de gevolgen voor de kwaliteit van
leven, moet kanker als chronische aandoening in de medische aanpak van chronische
multimorbiditeit worden betrokken.
Het is essentieel dat de zorg rond chronische ziekten - in de bestaande en nieuw te
ontwikkelen zorgstandaarden - beter op elkaar wordt afgestemd, zoals ook
aangegeven in het rapport ‘Zorgstandaarden in model’ dat door het Coördinatie
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platform Zorgstandaarden in samenwerking met ZonMw is opgesteld. Het standpunt
‘Sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen’ (2010) van de Koninklijke Nederlandsche
Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) biedt daarnaast een aantal
oplossingsrichtingen ten aanzien van coördinatie van zorg en regie bij polyfarmacie
die overgenomen kunnen worden. Uiteindelijk zal de zorg bij multimorbiditeit ook
anders dan nu het geval is - DBC’s voor single disease pathways - gefinancierd moeten
worden. Dit betekent dat er onder meer nieuwe afspraken gemaakt moeten worden
met het College voor zorgverzekeringen (CVZ).
De werkgroep adviseert het NHG de organisatie van de zorg bij multimorbiditeit
in de eerste lijn uit te werken in een zorgmodel waarin aandacht is voor integrale
zorg bij meerdere chronische ziekten. Zij adviseert hierbij gebruik te maken van het
raamwerk ‘Zorgstandaarden in model’ en het KNMG-standpunt ‘Sterke medische
zorg voor kwetsbare ouderen’. Zij beveelt aan om bij het uitwerken van dit zorgmodel
zowel medisch specialistische expertise als deskundigheid uit de NHG-kaderopleiding
Ouderengeneeskunde te betrekken.
Ook de coördinatie van alle zorg binnen de eerste lijn die een patiënt met kanker (en
comorbiditeit) ontvangt, is van groot belang, zoals ook aangegeven in andere
rapporten (IGZ, 2009; NPK, 2010; KNMG, 2010). Bovendien is het aanbod aan zorg in
deze fase erg versnipperd, waardoor de verschillende professionals niet goed op de
hoogte zijn van wie er allemaal bij de nazorg betrokken zijn. Dit benadrukt het belang
van casemanagement in de chronische fase, waarbij aansluiting wordt gezocht bij
ontwikkelingen op dit gebied binnen de palliatieve zorg20. De werkgroep ziet het
casemanagement als een functionaliteit waarover afspraken moeten worden
vastgelegd in het nazorgplan. Daarbij zijn er op grond van de achtergrondstudies van
de werkgroep goede argumenten om te streven naar een situatie waarin het
casemanagement in onderlinge samenhang plaatsvindt vanuit de huisartspraktijk.
De werkgroep is van oordeel dat de coördinatie van de nazorg bij kanker moet
verbeteren. Er zijn goede argumenten om te streven naar een situatie waarin het
casemanagement plaatsvindt vanuit de huisartspraktijk, waarbij de huisarts zorg
draagt voor het medisch deel daarvan en de POH of praktijkverpleegkundige het
niet-medische deel behartigt. In individuele gevallen zijn ook andere afspraken
denkbaar, afhankelijk van de specifieke situatie. De uiteindelijke afspraken inzake het
casemanagement dienen te worden vastgelegd in het nazorgplan (zie ook 9.3.1).
De werkgroep is van mening dat de specialistische kankerzorg in de tweede lijn in
beginsel minder is toegesneden op de zorg voor comorbiditeit. Immers de
specialistische zorg is ziektespecifiek georganiseerd, terwijl de zorg voor patiënten
met multimorbiditeit vooral ook vraagt om een generalistische benadering. Om die
reden bestaat er een risico dat bij concentratie van kankerzorg in oncologische
topcentra de coördinatie (en daardoor de kwaliteit) van de behandeling van complexe
comorbiditeit bij kanker op de achtergrond raakt. In het beleid ten aanzien van
concentratie van de kankerzorg (Signaleringscommissie Kanker, 2010) moet er daarom
op gelet worden dat bij aanwezigheid van comorbiditeit (veelal bij ouderen) de
aansluiting met de generalistische zorg gegarandeerd blijft.
20	Casemanagement in de palliatieve zorg: www.agora.nl/Themas/Casemanagement/tabid/4118/Default.aspx.
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Het is van belang dat er bij oncologisch specialisten en in gespecialiseerde oncologische
centra voldoende aandacht is voor de hoge prevalentie van comorbiditeit bij patiënten
met kanker. Te meer daar de behandeling van een chronische aandoening kan
interfereren met de behandeling van kanker en daaruit allerlei complicaties en
problemen kunnen voorkomen. De werkgroep adviseert comorbiditeit bij kanker en het
belang van een generalistische benadering daarbij mee te nemen in de beleidsdiscussie
over concentratie en taakverdeling binnen de oncologische zorg. Ook ligt er een taak
voor de beroepsgroep van oncologisch specialisten om hieraan in de nascholing
aandacht te besteden.
• Onderwerpen voor de onderzoeksagenda
Onderzoek naar comorbiditeit bij kanker betreft tot op heden voornamelijk
epidemiologisch onderzoek. Er is in toenemende mate behoefte aan onderzoek naar
de invloed van bijkomende aandoeningen - en de behandeling daarvan - op het effect
van de behandeling van kanker en het optreden van late gevolgen daarvan. Ook is
meer onderzoek nodig naar de behoefte aan specifieke (na)zorg in het geval van
kanker met comorbiditeit. Nader onderzoek moet conflicterende zaken rond
behandeling bij kanker met comorbiditeit in kaart brengen, zodat het beleid hierop
kan worden afgestemd - bijvoorbeeld in richtlijnen. Daarnaast is onderzoek nodig
naar de noodzaak van verschillende - in de loop van de tijd - voorgeschreven
medicijnen in complexe gezondheidssituaties, zoals bij kanker met comorbiditeit.
Polyfarmacie moet in het belang van de patiënt teruggedrongen worden wanneer niet
alle voorgeschreven geneesmiddelen strikt noodzakelijk zijn21 (KNMG, 2010), ook
wanneer medicijnen niet conflicteren. Kennis en daarmee beleid schieten echter
veelal tekort om in het geval van polyfarmacie een prioritering binnen de medicatie te
kunnen aanbrengen en daarmee als huisarts het aantal medicijnen te kunnen
reduceren. Deze onderwerpen lenen zich voor een onderzoeksaanpak vanuit de eerste
lijn, in samenwerking met de tweede lijn.
De werkgroep benadrukt dat in het geval van kanker met comorbiditeit kennis
tekortschiet voor adequaat klinisch beleid, zowel binnen de eerste als tweede
lijn. Het gaat dan vooral om de invloed van bepaalde combinaties van ziekten en
behandelingen op de prognose (in de breedste zin van het woord) en de effecten van
behandeling. Onderzoek is nodig om dit kennishiaat weg te werken.
In aanvulling op de bovengenoemde onderwerpen voor de onderzoeksagenda, zouden
de richtlijncommissies en de afdelingen huisartsgeneeskunde van de universitair
medische centra (UMC’s) gevraagd kunnen worden kennishiaten op dit gebied vanuit
hun perspectief in kaart te brengen.
De werkgroep is van mening dat onderzoek gericht op het samen voorkomen van
meerdere chronische aandoeningen vraagt om een ziekteoverstijgende aanpak,
waarin ook oog is voor geriatrische aspecten die samenhangen met multimorbiditeit.
Dit zou binnen het subsidiebeleid van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF)
mogelijk gemaakt moeten worden. De werkgroep ziet hiervoor een taak weggelegd
21	’SIB op maat’ is een website waar informatie is te vinden over bijwerkingen van medicijnen ter behandeling van
kanker. De website is bedoeld voor artsen, verpleegkundigen en patiënten, en is een hulp bij het vervaardigen
van schriftelijke informatie voor de patiënt ter ondersteuning van de gegeven mondelinge informatie:
www.sibopmaat.nl.
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voor de werkgroep ‘Onderzoek’ van de SGF van de Vereniging van Fondsenwervende
Instellingen (VFI). Bij de beoordeling van dit type onderzoek moet generieke
eerstelijns- en geriatrische deskundigheid worden betrokken.
• Aandacht voor comorbiditeit bij kanker in opleidingen
In de opleiding van huisartsen en oncologen zal specifieke aandacht besteed moeten
worden aan het samen voorkomen van kanker en andere chronische aandoeningen en
aan wat dit betekent voor de diagnostiek, prognose, behandeling en nazorg bij kanker.
De werkgroep beveelt aan om in de opleiding en (na)scholing van huisartsen en
oncologisch specialisten meer aandacht aan multimorbiditeit te besteden. Wat
betreft kanker kan het dan gaan om alertheid bij diagnostiek vanwege misleidende
symptomen bij comorbiditeit en veroudering, aandacht voor mogelijk conflicterende
behandelingen als zich naast kanker andere chronische aandoeningen voordoen en
aandacht voor de late effecten van kanker en de behandeling. Ook in de opleiding van
andere eerstelijnsprofessionals (zoals verpleegkundigen en paramedici) behoeft de
zorg bij multimorbiditeit aandacht.
Het onderwijs- en opleidingsprogramma van KWF Kankerbestrijding zou uitgebreid
kunnen worden met mogelijkheden voor huisartsen, paramedici en verpleegkundigen
die zich willen bekwamen in (eerstelijnsonderzoek binnen) de oncologie. Dit zou
complementair kunnen zijn aan de geboden nascholingsmogelijkheden vanuit het
IKNL en het NHG.

9.5	Attitudeverandering bij huisarts
en specialist
9.5.1

Attitude huisarts
Voor huisartsen zijn de investeringen die zij doen in de fase van diagnostiek en
specialistische behandeling mede een basis voor het creëren van vertrouwen bij
kankerpatiënten en het verlagen van de drempel om in de chronische fase een beroep
op hen te doen. Een groot deel van de geïnterviewde huisartsen geeft echter aan
terughoudend te zijn ten aanzien van een gestructureerde follow-up van deze
patiënten vanwege de uiteenlopende en individueel bepaalde behoeften van
patiënten (onder andere afhankelijk van de persoonlijkheid en sociale context).
Deze benadering is deels ingegeven door de gegroeide situatie dat tot op heden de
gestructureerde nacontrole in de regel vanuit de tweede lijn wordt verzorgd.
Mensen met kanker in de chronische fase geven echter aan behoefte te hebben aan
een huisarts die proactieve aandacht heeft voor (het unieke van) hun klachten, vragen
en problemen. Dit blijkt ook uit het in 2010 uitgebrachte NIVEL- rapport
‘Ondersteuningsbehoefte van (ex-)kankerpatiënten en de rol van de huisarts’.
Andere zorgprofessionals in de eerste lijn (onder andere thuiszorgverpleegkundigen
en paramedici) zijn - zoals uit de interviews blijkt - geneigd zich proactiever op te
stellen in de chronische fase. Deze meer proactieve benadering sluit aan bij de
behoeften van de patiënt (NIVEL, 2010).
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9.5.2

Naar een proactieve attitude: nazorg op maat
Het feit dat de nazorg en nacontrole tot op heden volgens een bepaald schema van
regelmatig terugkerende contacten tussen de patiënt en de behandelaars vanuit de
tweede lijn worden verzorgd, heeft de reactieve attitude van de huisarts in de
chronische fase mogelijk in de hand gewerkt. Zoals de Gezondheidsraad aangeeft, is
het wenselijk dat tweedelijnsprofessionals (voornamelijk oncologisch specialisten,
maar ook oncologieverpleegkundigen) de nazorg en nacontrole meer in handen gaan
leggen van de huisartsen (Gezondheidsraad, 2007) en zich meer richten op de zorg
waarin zij deskundig zijn: de diagnostiek en de tumorspecifieke behandeling van de
groeiende groep kankerpatiënten. Huisartsen krijgen hierdoor meer
verantwoordelijkheid voor mensen met kanker in de chronische fase, hetgeen naar
verwachting ook een positieve invloed zal hebben op hun betrokkenheid en attitude
(proactiviteit) tijdens deze zorgfase.
De werkgroep is van mening dat de huisarts na de diagnose kanker initiatief moet
nemen en met de patiënt moet bespreken welke afspraken zij zullen maken voor het te
doorlopen traject tijdens behandeling en nazorg, rekening houdend met zowel het
medisch perspectief als het perspectief van de patiënt.
Er is al met al dus behoefte aan een andere rol en attitude van zowel de oncologisch
specialist als de huisarts ten aanzien van de zorg voor mensen met kanker in de
chronische fase. Naar het oordeel van de werkgroep zijn er ook mogelijkheden voor
verbetering van de zorgverlening aan mensen met kanker in deze fase vanuit andere
disciplines in de eerste en de tweede lijn (IKNL, 2011).
De werkgroep is van mening dat nascholing, zoals al geïnitieerd door de Borstkanker
Vereniging Nederland (BVN) voor huisartsen en door de NFK voor bedrijfsartsen22,
evenals het project ‘De patiënt en naasten als docent voor artsen’23, nieuw licht kan
werpen op de attitude en de verschillende rollen van artsen tijdens de verschillende
fasen van oncologische zorg. Zij adviseert verdere intensivering van dergelijke
nascholingscursussen niet alleen voor artsen, maar ook voor andere zorgprofessionals.
De werkgroep acht het van belang dat het NHG consensus onder huisartsen
bewerkstelligt met betrekking tot de nieuwe taak en attitude ten aanzien van de zorg
tijdens de chronische fase van kanker, zodat de tweedelijnszorgprofessionals na de
primaire behandeling de eerste verantwoordelijkheid voor de nazorg en mogelijke
nacontrole daadwerkelijk los kunnen laten.

22	De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) heeft een blauwdruk ‘Kanker en werk’
opgesteld, bestaande uit twee delen. Deel A is bestemd voor richtlijnontwikkelaars en deel B voor medici,
paramedici en arboprofessionals in de praktijk. De aanbevelingen voor deze groepen professionals zijn
grotendeels gebaseerd op de voorspellende factoren voor werkhervatting bij kankerpatiënten. Door het
anticiperen op een aantal van deze voorspellende factoren en het onderkennen van de kwetsbaarheid van deze
patiëntenpopulatie kunnen interventies ingezet worden die de terugkeer naar werk voor kankerpatiënten
kunnen vergemakkelijken.
23	Muntendamprijs 2009 van KWF Kankerbestrijding uitgereikt aan mevrouw dr. Els Borst-Eilers.
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9.6 	Oplossingen voor groeiend
capaciteitsprobleem in de eerste lijn
9.6.1

Nieuwe functies, zorgstandaarden en daaraan gekoppelde financiering
In de gezondheidszorg krijgt de eerste lijn een steeds grotere rol toebedeeld ten
aanzien van verschillende chronische aandoeningen zoals diabetes mellitus en COPD.
Om dit te realiseren zijn nieuwe functies geïntroduceerd, waaronder POH’ers of
praktijkverpleegkundigen, gespecialiseerde verpleegkundigen, de verpleegkundig
specialisten chronische zorg en nurse practitioners. Ook zijn er zorgstandaarden voor
deze chronische ziekten opgesteld. Zorgverzekeraars kunnen op basis van deze
zorgstandaarden onderhandelen over de prijs en de kwaliteit van de zorg. Zover is het
echter nog niet wat betreft de oncologische zorg, maar er is wel een verkennende
studie naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een Zorgstandaard Kankerzorg
(STG/Health Management Forum, 2010) uitgevoerd.

9.6.2

Uitbreiding van capaciteit
Duidelijk is dat de eerste lijn een prominentere rol in de gezondheidszorg gaat
innemen en zich aan het verbreden is. Het voornemen om de nazorg en nacontrole bij
kanker in belangrijke mate over te dragen van de tweede naar de eerste lijn sluit
hierbij aan. Echter, op basis van gegevens uit het LINH-project en de resultaten van de
scenario-analyse voor 2020, wordt geschat dat de gewenste nazorg bij kanker door
huisartsen in de toekomst niet met de huidige capaciteit aan huisartsen kan worden
uitgevoerd. Dit betekent dat er maatregelen nodig zijn om voldoende zorgcapaciteit
in de eerste lijn te bewerkstelligen. Dat kan door middel van uitbreiding van de
capaciteit aan huisartsen en/of door taakherschikking in de eerste lijn.

9.6.3

Nader onderzoek nodig voor inzicht in benodigde capaciteit
Niet uit te sluiten is dat de capaciteitsraming in dit rapport een onderschatting geeft
van het benodigd aantal huisartsen in 2020. De feitelijke eerstelijnszorg kan
omvangrijker zijn dan nu is beraamd op basis van gegevens uit het LINH. Met name
als de zorg die mensen met kanker in de chronische fase nu niet krijgen, als gevolg van
terughoudend doorverwijsbeleid van de huisarts en onbekendheid van de huisarts
met het zorgaanbod in de chronische fase, voor de toekomst wordt meegerekend.
Bovendien beperkte de uitgevoerde studie naar het zorggebruik in de chronische fase
zich tot het gebruik van de huisartsenzorg. Aanwijzingen voor een additionele
zorgbehoefte bovenop de huisartsenzorg leverden de diepte-interviews met
thuiszorgverpleegkundigen, paramedici, psychologen en maatschappelijk werkers en
de focusgroep met patiënten. Nader kwantitatief en kwalitatief onderzoek is nodig
om het zorggebruik in de eerste lijn beter in kaart te brengen.
Ten tijde van deze studie was het niet mogelijk om met behulp van het AWBZ Brede
Zorg registratiebestand van Vektis het zorggebruik vanuit de thuiszorg (verpleging en
verzorging) aan mensen met kanker in de chronische fase te analyseren. Het NIVEL is
bezig met de voorbereidingen voor het Landelijk Informatie Netwerk Eerstelijnszorg
(LINEL)24, een geïntegreerde continue database inzake ziekten, zorgvragen en

24	Het LINEL beoogt een integratie van het LINH (Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg; www.nivel.nl/
linh), LIPZ (Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg; www.nivel.nl/lipz) en het nog in opbouw
zijnde LINEP (Landelijke Informatie Netwerk Eerstelijnspsychologen).
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zorginterventies in de hele eerstelijnszorg. Met behulp van het LINEL wordt het
mogelijk het zorggebruik binnen de eerste lijn verder in kaart te brengen.
De werkgroep is van oordeel dat nader onderzoek meer inzicht moet geven in de
toekomstige, benodigde zorgcapaciteit in de eerste lijn, ook wat betreft andere
eerstelijnsdisciplines (dan de huisarts) die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten
met kanker. Hierbij gaat het om onderzoek naar het zorggebruik in de chronische fase,
de fase waarin de nazorg en nacontrole plaatsvindt. De werkgroep adviseert
onderzoek op dit gebied te stimuleren.
Het is essentieel om onderzoek op de volgende gebieden te stimuleren:
•	Uitgebreider kwalitatief onderzoek bij mensen met kanker in de chronische fase
naar hun zorgvragen en/of -behoeften.
•	Onderzoek gericht op het in kaart brengen van de inhoud van de extra
huisartsconsulten in de chronische fase bij kanker. Dit onderzoek moet de vraag
beantwoorden welke zorg huisartsen in deze extra consulten bieden en of er
zorgvragen en/of -behoeften van patiënten onderbelicht zijn.
•	Onderzoek naar taakherschikking binnen de eerste lijn ten behoeve van de
(na)zorg voor patiënten met kanker. Het IKNL zou gesprekken hierover kunnen
organiseren met huisartsen, thuiszorgverpleegkundigen, paramedici,
psychologen en maatschappelijk werkers die inzicht kunnen geven in regionale
mogelijkheden van taakherschikking.
•	Onderzoek naar het effect van taakherschikking binnen de eerste lijn bijvoorbeeld tussen huisartsen en thuiszorgverpleegkundigen - op de benodigde
capaciteit aan huisartsen en eerstelijnsverpleegkundigen.
•	Onderzoek gericht op het in kaart brengen van het overige eerstelijnszorggebruik
in de chronische fase bij kanker, mogelijk via het LINEL.
•	Onderzoek naar de zorg die tweedelijnsprofessionals (met name medisch
specialisten en oncologieverpleegkundigen of gespecialiseerde verpleegkundigen)
op dit moment verlenen tijdens de follow-up die door de eerste lijn kan worden
overgenomen.
•	Onderzoek naar de effectiviteit en doelmatigheid van medische en niet-medische
nazorg bij kanker in de eerste en tweede lijn.
•	Onderzoek naar de extra werkbelasting door de nieuwe taken en/of functies van
de huisarts bij de (na)zorg en nacontrole van kankerpatiënten. Gesprekken met
oncologisch specialisten en andere betrokkenen bij de nazorg in de tweede lijn
kunnen deel uitmaken van dit onderzoek.
•	Onderzoek naar de behoefte aan - en noodzaak van - deskundigheidsbevordering
bij eerstelijnszorgprofessionals.
9.6.4	Beleid ten aanzien van taakherschikking, aantal opleidingsplaatsen en
deskundigheidsbevordering
De verrichte eerste schatting van de benodigde capaciteit aan huisartsen in 2020 ten
behoeve van de zorg in de chronische fase vraagt om adequaat beleid ten aanzien van
de organisatie van de eerstelijnszorg in de chronische fase bij kanker, het aantal op te
leiden eerstelijnsprofessionals en deskundigheidsbevordering van deze professionals.
Alles overziende moeten naar verwachting niet alleen meer huisartsen worden
opgeleid, maar vermoedelijk ook meer andere eerstelijnszorgprofessionals (zie ook
9.4.1). Er moet ook nagedacht worden over mogelijkheden tot taakherschikking in de
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eerste lijn, waarbij bijvoorbeeld taken van de huisarts gedelegeerd worden naar de
POH of praktijkverpleegkundige, oncologisch gespecialiseerd verpleegkundige,
verpleegkundig specialist chronische zorg of thuiszorgverpleegkundige. Hierbij is een
belangrijke vraag in hoeverre de opleiding van de POH of praktijkverpleegkundige of
thuiszorgverpleegkundige nog adequaat is gezien de toenemende complexiteit van de
zorg, hun grotere verantwoordelijkheden en hun positie in de zorgketen.
Taakherschikking brengt immers met zich mee dat professionals voor de nieuwe taken
moeten worden bijgeschoold. Daarnaast vragen ook de infrastructuur, de capaciteit,
de deskundigheid en de coördinatie van de geleverde thuiszorg de nodige aandacht.
De werkgroep benadrukt dat de toenemende vraag naar eerstelijnszorg in de
chronische fase van kanker vraagt om een samenhangend plan van uitbreiding van het
aantal opleidingsplaatsen van eerstelijnsprofessionals, een plan voor
taakherschikking binnen de eerste lijn en deskundigheidsbevordering van
verschillende zorgprofessionals. Hierbij dient rekening te worden gehouden met
regionale verschillen in organisatie van de eerstelijnszorg.
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De kernaanbevelingen op een rij
In het vorige hoofdstuk zijn verschillende conclusies getrokken, waaraan telkens
aanbevelingen zijn gekoppeld. In dit afsluitende hoofdstuk worden nog eens de
kernaanbevelingen opgesomd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen
kernaanbevelingen op het gebied van:
•	De klinische praktijk.
•	Beleid (organisatie, uitvoering en financiering van de zorg).
•	Opleiding, deskundigheidsbevordering en patiënteducatie.
•	Onderzoek.

Aanbevelingen op het gebied van de klinische praktijk
Verschillende ontwikkelingen binnen de uitvoering van de oncologische zorg - zoals
de toename van de prevalentie van kanker, een betere prognose, kortere ziekenhuis
opnamen en meer ambulante behandeling - vereisen een sterke betrokkenheid van de
eerste lijn. Goede communicatie kan die betrokkenheid bevorderen. Vooral de
chronische fase vraagt om een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de eerste en
tweede lijn, waarbij de rollen van de eerste en tweede lijn complementair zijn. Om de
wenselijke versteviging van de eerste lijn in de oncologische keten waar te maken
dient aan een aantal belangrijke voorwaarden te worden voldaan.
Aanbeveling 1:
	Na de primaire behandeling komen nieuwe patiënten voor de medische nazorg in
principe onder de hoede van de huisarts. Afspraken over de inhoud van de nazorg
dienen gemaakt te worden op basis van de aanbevelingen van de Gezondheidsraad
uit 2007 (zie Appendix 1), waarbij ook aan de praktische randvoorwaarden voor
goede nazorg en nacontrole moet zijn voldaan. De afspraken moeten in goed
overleg tussen oncologisch specialist, huisarts en patiënt vastgelegd worden in
een individueel nazorgplan.
	Een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de eerste en de tweede lijn vereist een
andere attitude en rol van zorgprofessionals, zowel in de eerste als tweede lijn.
Taakherschikking en daarmee samenhangende veranderingen in de organisatie
van de oncologische zorg zullen naar verwachting resulteren in een sterkere
betrokkenheid van de eerste lijn bij de nazorg en nacontrole en leiden tot meer
effectiviteit en doelmatigheid van de zorg als geheel.
	Een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de eerste en de tweede lijn
vereist goede informatie-uitwisseling (overdracht) en communicatie tussen
zorgprofessionals en met de patiënt. Hier ligt een taak voor het Nederlands
Huisartsen Genootschap (NHG) en de wetenschappelijke verenigingen van
specialisten. Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) kan hierbij faciliteren.
Voor patiënten die niet direct curatief behandeld zijn krijgt kanker steeds meer het
karakter van een chronische aandoening. Kanker komt daarnaast vaak voor in
combinatie met andere chronische aandoeningen. Dit vereist een andere aanpak en
stelt eisen aan de zorg. Voorts vragen tijdens de follow-up ook de late effecten van
ziekte en behandeling aandacht.
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Aanbeveling 2:
	De (na)zorg bij kanker - zeker bij aanwezigheid van comorbiditeit - is complex
en vraagt om brede generalistische zorg die vanuit de eerste lijn geboden en
gecoördineerd kan worden, waarbij in het geval van oudere patiënten ook
deskundigheid vanuit de geriatrie of ouderengeneeskunde van belang is. Hier
ligt een rol voor het NHG en de wetenschappelijke verenigingen van de betrokken
specialismen.
Patiënten staan centraal tijdens de oncologische zorg. De (zorg)vragen van patiënten
met kanker en de continuïteit en coördinatie van de zorg in de chronische fase25
verdienen daarom alle aandacht.
Aanbeveling 3:
	Eerstelijnsprofessionals - met name huisartsen - moeten aandacht hebben voor
de nazorgbehoeften van patiënten en voor de late effecten van kanker en de
behandeling voor kanker, zowel in het algemeen als per tumorsoort. Daarnaast
dienen zij goed op de hoogte te zijn van de regionale nazorgmogelijkheden.
Dit vraagt om een proactieve houding van de huisarts, meer inzicht in de ‘sociale
atlas’ en duidelijke afspraken met de patiënt over de behoeften aan zorg in de
verschillende fasen.
	In de chronische fase verdient de generieke zorg meer aandacht - zowel vanuit
medisch perspectief als het perspectief van de patiënt. Het kan gaan om
aandacht voor (somatische) pijn, vermoeidheid, zorg samenhangend met
andere aandoeningen naast kanker, verpleging en verzorging, revalidatie,
gezondheidsbevordering en psychosociale aspecten inclusief maatschappelijke
participatie en werkhervatting. Dit vraagt om gerichte inschakeling van andere
zorgprofessionals. Hier ligt een taak voor praktiserende huisartsen, het NHG en de
andere wetenschappelijke verenigingen van specialisten. Ook de inbreng van de
beroepsverenigingen van verpleegkundigen (V&VN) en paramedici is van belang.
Alles uiteraard in overleg en in samenwerking met de betrokken kankerpatiënten
organisaties via de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).
Het IKNL kan faciliteren met betrekking tot het nazorgaanbod in de regio.
	Continuïteit van zorg van de tweede naar de eerste lijn en vice versa, alsook goede
coördinatie van de nazorg en nacontrole in de eerste lijn, dienen gewaarborgd te
worden in het belang van de patiënt. Dit onderstreept het belang van onderbrenging
van het casemanagement bij één van de bij de patiënt betrokken professionals in
de eerste lijn.

25	In dit rapport beschouwt de werkgroep de chronische fase als de fase na diagnostiek en afronding van de
primaire behandeling zolang er sprake is van enige vorm van nazorg en nacontrole. De chronische fase kan zich
uitstrekken over langere perioden (tot tientallen jaren). Sommige patiënten hebben hun hele leven lang zorg
nodig. Hierbij kan het gaan om (para)medische zorg, persoonlijke verzorging en verpleging, (psychosociale)
ondersteuning en begeleiding, maar ook om zorg rondom werk, wonen, gezondheidsbevordering en welzijn.

140

Nazorg bij kanker: de rol van de eerste lijn

 at betreft de medische aspecten zal het casemanagement bij de huisarts liggen.
W
De aangewezen professional voor de uitvoering van het niet-medische
casemanagement kan in principe per patiënt en zorgfase verschillen en is
afhankelijk van de problematiek, de voorkeur van de patiënt en de vaardigheden
van de betrokken professionals. Er zijn gezien de gewenste samenhang echter
goede argumenten om ook het niet-medische casemanagement vanuit de
huisartspraktijk te doen plaatsvinden; namelijk door de praktijkondersteuner
huisarts (POH) of praktijkverpleegkundige. De uiteindelijke afspraken inzake het
casemanagement dienen per individuele situatie eenduidig voor alle bij de zorg
betrokkenen te worden vastgelegd in het nazorgplan. Hier ligt een taak voor
zorgprofessionals, maar ook voor de patiënt zelf.

Aanbevelingen op het gebied van beleid
Na de primaire behandeling hebben de professionals een zorgverantwoordelijkheid
(nazorg, nacontrole en follow-up van de late effecten van ziekte en behandeling). Tevens
zullen patiënten - na zowel in opzet curatieve als niet-curatieve behandeling - aanspraak
maken op zorg (tumorspecifieke maar ook generieke zorg zoals psychosociale of
ondersteunende zorg). De inhoudelijke zorgverantwoordelijkheid - inclusief
taakverdeling - en de wijze waarop nazorg en nacontrole dienen plaats te vinden,
moeten nadrukkelijker uitgewerkt worden in transmurale zorgpaden en
echelonoverstijgende richtlijnen.
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Figuur 8: Oncologisch specialist (specialistische aspecten), huisarts (generalistische aspecten) en
patiënt (patiëntenperspectief) stellen gezamenlijk het individuele nazorgplan vast.
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Aanbeveling 4:
	Implementatie van het individueel nazorgplan in de praktijk dient op korte
termijn te worden gerealiseerd. Hiervoor dienen afspraken tussen de eerste en
tweede lijn te worden vastgelegd en zijn richtlijnen nodig die echelonoverstijgend
zijn. De betreffende wetenschappelijke verenigingen26, het IKNL, de kanker
patiëntenorganisaties en de NFK zijn hiervoor verantwoordelijk.
Het is wenselijk dat juist voor de zorg in de chronische fase een common care pathway
wordt ontwikkeld. Om een zorgstandaard te kunnen realiseren is inzicht nodig in de
generieke, met multimorbiditeit samenhangende, transmurale en tumorspecifieke
aspecten van deze zorg. Daarnaast kan integratie van NHG-standaarden en oncologische
richtlijnen hieraan bijdragen. Samenwerking tussen eerste- (generalistische expertise) en
tweedelijnsprofessionals (tumorspecifieke expertise) kan dit bevorderen.
Aanbeveling 5:
	De eerstelijnszorg voor generieke aspecten van patiënten met kanker in de
chronische fase vraagt om een common care pathway die richting kan geven
aan het nazorgplan. Het initiatief om een dergelijke pathway op te stellen ligt
bij het NHG in samenspraak met diverse bij de nazorg betrokken eerste- en
tweedelijnsprofessionals.
	Er dient binnen de eerste lijn bovendien een zorgmodel voor multimorbiditeit
uitgewerkt te worden, gezien de hoge prevalentie van kanker met comorbiditeit.
Dit model moet gericht zijn op integrale zorg bij een combinatie van diverse
chronische aandoeningen. Het raamwerk ‘Zorgstandaard in model’ kan als leidraad
hiervoor gebruikt worden. Het initiatief hiervoor ligt bij het NHG, de
wetenschappelijke verenigingen van specialisten en de NFK.
Een andere inrichting van de nazorg en nacontrole - waaronder geleidelijke overdracht
van tweede naar eerste lijn - betekent een taakherschikking tussen tweede- en
eerstelijnsprofessionals, en vraagt om ICT-ondersteuning, een goede organisatie en
adequate financieringsarrangementen.
Aanbeveling 6:
	Aanpassing op het gebied van ICT (uitwisseling van patiëntengegevens via
elektronische netwerken tussen ziekenhuizen en eerste lijn) en aanpassing van de
inrichting (meer generieke zorg naast de orgaan-/ziektespecifieke zorg) en de
wijze van financiering van de oncologische zorg zijn voorwaarden om de eerste
lijn een grotere rol bij de nazorg en nacontrole te kunnen toebedelen. Hier ligt een
taak voor de beroeps- en wetenschappelijke verenigingen (Orde van Medisch
Specialisten, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) in samenwerking met het
NHG), het College voor zorgverzekeringen (CVZ) en het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS).

26	Hier doelt de werkgroep onder andere op de stichting Samenwerkende Oncologische Specialismen (SONCOS),
de Nederlandse Vereniging voor Oncologie (NvvO) en het NHG.
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	Het is van belang dat consensus onder huisartsen wordt bereikt over de nieuwe rol
en attitude van de huisarts bij de nazorg en nacontrole. Voor de gezamenlijke
verantwoordelijkheid van de eerste en de tweede lijn in de chronische fase met een
grotere rol van de eerste lijn bij de nazorg en nacontrole, is draagvlak nodig bij
zowel eerste- als tweedelijnsprofessionals. Hier ligt een rol voor het NHG en de
wetenschappelijke verenigingen van specialisten.
	De toenemende vraag naar eerstelijnszorg in de chronische fase vraagt om een
samenhangend plan ten aanzien van capaciteitsuitbreiding, taakherschikking en
deskundigheidsbevordering van de verschillende eerstelijnszorgprofessionals. Hier
liggen taken voor de beroeps- en wetenschappelijke verenigingen van huisartsen,
verpleegkundigen en andere eerstelijnsprofessionals en voor de overheid.

Aanbevelingen op het gebied van opleiding, deskundigheids
bevordering en patiënteducatie
Eerstelijnsprofessionals dienen adequaat geïnformeerd te zijn over hoe te handelen in
alle fasen van de oncologische keten (qua rol, attitude, kennis en deskundigheid).
Aanbeveling 7:
	Gezamenlijke opleidingstrajecten van huisartsen en tweedelijnsprofessionals,
maar ook van huisartsen en overige eerstelijnszorgprofessionals, kunnen hierin
voorzien, evenals een goede mondelinge en digitale/schriftelijke communicatie.
Hier ligt een rol voor de beroeps- en wetenschappelijke verenigingen, de
onderwijs- en opleidingsinstanties (gezamenlijke opleidingen) en het IKNL
(faciliteren van de nascholing van huisartsen en overige eerstelijnsprofessionals).
Ervaringsdeskundigheid van patiënten moet bij deze opleidingstrajecten worden
betrokken.
De complexe zorg rondom kanker en comorbiditeit stelt eisen aan de opleiding en
(na)scholing van zorgprofessionals.
Aanbeveling 8:
	In de opleiding en nascholing van zorgprofessionals dient niet alleen aandacht te
zijn voor tumorspecifieke aspecten van de zorg, maar ook voor generieke en
geriatrische aspecten die samenhangen met kanker en comorbiditeit bij kanker.
Hier ligt een taak voor de beroeps- en wetenschappelijke verenigingen, de
onderwijs- en opleidingsinstanties, het IKNL en de NFK.
Het onderwijs- en opleidingsprogramma van KWF Kankerbestrijding zou
uitgebreid kunnen worden met mogelijkheden voor huisartsen, paramedici en
verpleegkundigen die zich willen bekwamen in (eerstelijnsonderzoek binnen) de
oncologie. Dit kan complementair zijn aan de geboden nascholingsmogelijkheden
van onder meer het IKNL en het NHG. Hier ligt een rol voor KWF Kankerbestrijding.
De patiënt is niet alleen ontvanger van de zorg maar ook mederegisseur, gegeven
diens specifieke problematiek en eigen verantwoordelijkheid. Bovendien is maximale
zelfredzaamheid een belangrijke voorwaarde voor optimale kwaliteit van leven. Het is
daarom belangrijk dat patiënten - tezamen met de eerste en de tweede lijn - op basis
van gedeelde verantwoordelijkheid voor de (na)zorg voor kanker betrokken worden bij
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het opstellen en uitvoeren van het nazorgplan; zo kunnen ook de mogelijkheden van
zelfmanagement voluit benut worden. In dit verband zijn ook patiëntinformatie en
-educatie van belang. Een verdere ontwikkeling van het EPD maakt ook shared care
mogelijk, waarbij behalve huisarts en specialist ook de patiënt rechtstreeks toegang
heeft tot het dossier.
Aanbeveling 9:
	Patiënten dienen betrokken te worden bij het opstellen en uitvoeren van het
nazorgplan, als voorwaarde voor (na)zorg op maat. Dat wil zeggen (na)zorg
aangepast aan de individuele situatie, waarin de patiënt zelf ook een taak heeft.
Meer aandacht voor patiëntinformatie en patiënteducatie kan hieraan bijdragen.
Hier ligt een taak voor zorgprofessionals, KWF Kankerbestrijding, de NFK en de
overheid.

Aanbevelingen op het gebied van onderzoek
Kennishiaten ten aanzien van de eerstelijnszorg in de chronische fase van kanker en
de zorg bij comorbiditeit bij kanker dienen te worden weggewerkt.
• De afdelingen huisartsgeneeskunde van de verschillende UMC’s en de richtlijn
commissies dienen kennishiaten vanuit hun perspectief in kaart te brengen.
• Onderzoek gericht op het samen voorkomen van meerdere aandoeningen vraagt
om een ziekteoverstijgende aanpak en moet conflicterende zaken rond
behandeling van kanker en comorbiditeit in kaart brengen. Vanuit de universitaire
afdelingen huisartsgeneeskunde, de richtlijncommissies en de werkgroep
‘Onderzoek’ van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) kunnen relevante
thema’s voor de onderzoeksagenda vastgesteld worden.
• Het is wenselijk dat er - gezien het gebrek aan kennis over de effectiviteit en
doelmatigheid van medische nacontrole bij kanker (Gezondheidsraad, 2007) meer klinisch en epidemiologisch onderzoek daarnaar in de eerste en tweede lijn
wordt uitgevoerd.
• Er is ook behoefte aan meer evidence ten aanzien van de effectiviteit en
doelmatigheid van het handelen van de niet-medische eerstelijnsdisciplines.
• Ten behoeve van de capaciteitsraming van het benodigd aantal eerstelijns
professionals in de chronische fase dient nader onderzoek plaats te vinden met
betrekking tot taakherschikking en daaraan gekoppelde deskundigheids
bevordering. Het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
(NIVEL) en het capaciteitsorgaan kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.
Aanbeveling 10:
	Kankerzorg in de eerste lijn moet hoog op de onderzoeksagenda van het NHG en
de universitaire afdelingen huisartsgeneeskunde komen te staan. Daarnaast dient
dit onderwerp aandacht te krijgen binnen het onderzoek van de afdelingen
klinische epidemiologie, medical technology assessment (MTA), de klinische
afdelingen, de afdelingen ouderengeneeskunde en de afdelingen geriatrie van de
verschillende universitair medische centra (UMC’s). Financiers van
gezondheidsonderzoek kunnen dit stimuleren en faciliteren.
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Afkortingen
EPD

Elektronisch patiëntendossier

IKNL

Integraal Kankercentrum Nederland

LINEL Landelijk Informatie Netwerk Eerstelijnszorg
LINH

Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg

NFK

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties

NHG

Nederlands Huisartsen Genootschap

NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

Afkortingen

NKR

Nederlandse Kankerregistratie

POH

Praktijkondersteuner huisarts

RNH

RegistratieNet Huisartspraktijken

SCK

Signaleringscommissie Kanker

SGF

Samenwerkende Gezondheidsfondsen
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Begrippen
Casemanagement27
Bij casemanagement is een individu of een team verantwoordelijk voor het organiseren
van een samenhangend hulppakket rond een bepaalde, meestal complexe hulpvraag
van een patiënt. Hieraan wordt in het kader van dit project toegevoegd dat:
• Het casemanagement berust niet a priori bij een bepaalde discipline. Het kan de
huisarts, de verpleegkundige of een andere professional of betrokkene betreffen.
Het casemanagement dient te berusten bij diegene(n) die daarvoor het meest in
aanmerking komt gelet op betrokkenheid, overzicht, relatie met de patiënt en
randvoorwaarden (zoals beschikbaarheid, tijd en nabijheid).
• Het team of individu zorgt voor coördinatie, afstemming en continuïteit van zorg
en afspraken met als doel optimale zorg voor de patiënt te realiseren.
Chronische fase
In dit rapport beschouwt de werkgroep de ‘chronische fase’ als de fase na diagnostiek
en afronding van de primaire behandeling zolang er sprake is van enige vorm van
nazorg en nacontrole. Het nazorgtraject krijgt uitvoerig aandacht in dit rapport.
De terminale fase maakt geen deel uit van de chronische fase en valt buiten de scoop
van het rapport. De chronische fase kan zich uitstrekken over langere perioden (tot
tientallen jaren). Sommige patiënten hebben hun hele leven lang zorg nodig. Hierbij
kan het gaan om (para)medische zorg, persoonlijke verzorging en verpleging,
(psychosociale) ondersteuning en begeleiding, maar ook om zorg rondom werk,
wonen, gezondheidsbevordering en welzijn. Bovendien is over lengte van jaren
waakzaamheid nodig ten aanzien van mogelijke recidieven en late effecten ten
gevolge van de behandeling. Ook vereist - zeker op hogere leeftijd - eventuele
comorbiditeit bijzondere aandacht.
Comorbiditeit
Onder comorbiditeit verstaan we het voorkomen van een additionele (chronische)
aandoening bij mensen die al een ziekte - in dit rapport kanker - hebben.
Eerstelijnszorgprofessional
In dit rapport wordt het begrip eerstelijnszorgprofessional gebruikt voor de huisarts,
de praktijkondersteuner huisarts (POH) of praktijkverpleegkundige, de
verpleegkundige van de thuiszorg, de fysiotherapeut, de ergotherapeut, de logopedist,
de diëtist, de psycholoog en de maatschappelijk werker.
EPD
Een elektronisch patiëntendossier (EPD) is een softwaretoepassing waarbij medische
patiëntengegevens in digitale vorm bewaard en beschikbaar gemaakt worden. Een
EPD kan het huidige of toekomstige zorgproces rondom een patiënt ondersteunen.
Een EPD is inhoudelijk breder dan een EMD (elektronisch medisch dossier).
De meeste EPD-systemen bevatten de patiëntengegevens afkomstig van één enkele
organisatie (of organisatiedeel), bijvoorbeeld een ziekenhuis of een huisartspraktijk.
27	Aangepaste definitie (verbreed van palliatieve zorg naar somatische zorg) zoals vermeld op www.agora.nl/
Themas/Casemanagement/tabid/4118/Default.aspx.
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Sommige EPD’s bevatten de patiëntengegevens afkomstig van alle betrokken
disciplines.
Integrale zorg
Het geheel van activiteiten die tot doel hebben alle processen in een instelling of
praktijk - in het geval van ketenzorg van meerdere instellingen of praktijken - die van
invloed zijn op de kwaliteit van de zorg zodanig te sturen en te borgen dat de zorg de
kwaliteit heeft die men met elkaar nastreeft (bron: Zorgcanon, Regieraad, 2009).
Multimorbiditeit
Het tegelijk voorkomen van meerdere aandoeningen bij dezelfde persoon.
Nazorg/nacontrole
Niet altijd worden de begrippen nazorg en nacontrole van elkaar onderscheiden. Er is
wat dit betreft tot nu toe nog geen duidelijke afspraak over de terminologie. In de
internationale literatuur wordt voor beide situaties de term ‘follow-up’ gebruikt. In dit
rapport worden de volgende definities gehanteerd (bron: Gezondheidsraad, 2007):
Nazorg
Nazorg omvat het geheel van de individuele patiëntenzorg na behandeling voor
kanker. Het behelst voorlichting, begeleiding, ingaan op klachten en symptomen,
beoordelen van directe of late effecten van ziekte en behandeling en aandacht voor
sociale gevolgen. Programmatische nacontrole kan onderdeel van de nazorg zijn.
De invulling hangt af van de individuele situatie. De behandelend arts zal de aard
en de vorm van de nazorg bespreken met de patiënt.
Nacontrole
Nacontrole is een onderdeel van de nazorg. Het is een aanbod vanuit de medische
hulpverlening na een in opzet curatieve behandeling en vindt op programmatische
basis plaats: volgens een bepaald schema regelmatig terugkerende contacten
tussen de patiënt en zijn behandelaar of een door deze ingeschakelde
zorgprofessional. Dit schema kan per tumorsoort verschillen in frequentie en duur.
Duur, frequentie en inhoud van het programma van nacontrole worden op
groepsniveau vastgesteld, maar de uitvoering wordt op de individuele situatie
afgestemd (in het kader van het persoonlijk nazorgplan). De nacontrole beoogt
nieuwe manifestaties van de behandelde kanker en eventuele late effecten van de
behandeling zo vroeg mogelijk op te sporen.
Shared care
Shared care houdt in dat huisarts en ziekenhuisspecialisten planmatig en in samenhang
zorgactiviteiten uitvoeren; hierbij is veelal sprake van een intensivering van de
informatie-overdracht (bron: Smith et al. Cochrane database, 2009). Onder shared care
wordt ook vaak verstaan dat de patiënt in samenwerking met de behandelaars
medeverantwoordelijkheid neemt voor de uitvoering van de zorg.
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Tweedelijnszorgprofessional
In dit rapport wordt met het begrip ‘tweedelijnszorgprofessional’ vooral gedoeld op
medisch specialisten, intramurale oncologisch verpleegkundigen en nurse
practitioners werkzaam in de oncologische zorg, maar ook op internisten
ouderengeneeskunde werkzaam in een ziekenhuis.
Zelfmanagement
Het vermogen van een (chronische) patiënt tot zelfredzaamheid en tot het inpassen
van de (chronische) ziekte in het eigen leven. Hieronder valt ook het medebepalen hoe
de beschikbare zorg voor zijn aandoening wordt ingezet. De patiënt wordt in staat
gesteld medeverantwoordelijkheid te nemen voor zijn behandeling, inclusief de
bevordering van een gezonde leefstijl. Door patiënten te faciliteren in zelfmanagement
kan de zorg beter aansluiten bij het dagelijks leven van de patiënt, wat de kwaliteit
van leven doet toenemen. De patiënt kan waar mogelijk de regie over zijn leven inclusief ziekte - (weer) in eigen hand nemen. Dit vergroot de onafhankelijkheid van
de patiënt ten opzichte van de zorgverlener, het zelfbewustzijn en de therapietrouw
(bron: Regieraad, Zorgcanon, 2009).
Zorgpad
Een oncologisch zorgpad is een logisch samenhangend geheel van individuele
zorgprocessen, die een patiënt met een specifiek oncologisch ziektebeeld doorloopt
vanaf de eerste zorgvraag tot survivorship of overlijden. Deze zorgprocessen hebben
betrekking op zowel ondersteunende als primair medische zorgactiviteiten.
Een zorgpad is ook een implementatievorm van het tumorspecifieke kwaliteitskader.
IKNL beschikt over daartoe opgeleide medewerkers die instellingen kunnen begeleiden
bij een zorgpadtraject. Daarbij wordt de huidige werkwijze bij een instelling vergeleken
met de criteria en normen uit het kader en wordt aangegeven hoe de ideale situatie
eruit zou moeten zien. Vervolgens wordt geanalyseerd welke stappen gezet moeten
worden om dit te bereiken. Dit leidt tot verbeterplannen die geïmplementeerd
moeten worden (www.ikcnet.nl/Landelijk/thema_s/kwaliteit_oncologische_zorg/
index.php?id=2303).
Zorgstandaard
Een zorgstandaard geeft vanuit het patiëntenperspectief een op zo veel mogelijk
wetenschappelijk onderbouwde inzichten gebaseerde functionele beschrijving van de
multidisciplinair georganiseerde individuele preventie en zorg - inclusief ondersteuning
bij zelfmanagement - voor een bepaalde chronische ziekte gedurende het complete
zorgcontinuüm, alsmede een beschrijving van de organisatie van de betreffende
preventie en zorg en de relevante prestatie-indicatoren (bron: rapport Coördinatie
platform Zorgstandaarden, februari 2010).
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I nformatie over de SCK en
haar werkgroepen
De Signaleringscommissie Kanker (SCK) is in 1997 geïnstalleerd door het bestuur van
KWF Kankerbestrijding met als taak het bestuur van advies te dienen over de te
verwachten ontwikkelingen binnen de kankerbestrijding. De SCK heeft verschillende
(tijdelijke) werkgroepen van experts ingesteld die studie verrichten naar
uiteenlopende deelgebieden. De SCK fungeert hierbij als overkoepelend orgaan.
In de SCK heeft een aantal vaste leden zitting, alsmede de voorzitters van de door de
SCK ingestelde werkgroepen gedurende de looptijd van de studie. Zowel vaste als
tijdelijke leden worden benoemd door het bestuur van KWF Kankerbestrijding. De
werkgroepen hebben evenals de SCK zelf een brede samenstelling. De SCK-leden en de
SCK-werkgroepleden verlenen hun medewerking op vrijwillige basis.
De rapporten van de SCK zijn bestemd voor verschillende doelgroepen, waaronder
zorgverleners, patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars, voorlichters, onderzoekers en
beleidsmedewerkers binnen de gezondheidszorg en de overheid. Het beoogde doel van
deze Signaleringsrapporten is beleid op het gebied van de kankerbestrijding te initiëren,
te sturen en zo nodig bij te stellen. De Signaleringsrapporten zijn als pdf te downloaden
van de website van KWF Kankerbestrijding: www.kwfkankerbestrijding.nl.
Eerder verschenen Signaleringsrapporten:
•	Signaleringsrapport Kanker 1999 en bijbehorend ‘Deelrapport Zorg’ (1999)
•	Ultraviolette straling en huidkanker (2002)
•	De rol van voeding bij het ontstaan van kanker (2004)
•	Vroege opsporing van dikkedarmkanker; Minder sterfte door bevolkingsonderzoek
(2004)
•	Kanker in Nederland; Trends, prognoses en implicaties voor zorgvraag (2004)
•	Beeldvormende technieken binnen de kankerbestrijding; Vizier op de toekomst
(2005)
•	De rol van lichaamsbeweging bij preventie van kanker (2005)
•	Advies inzake wachttijdnormen in de kankerzorg (2006)
•	Allochtonen en kanker; Sociaal-culturele en epidemiologische aspecten (2006)
•	Biomarkers en kankerbestrijding (2007)
•	Kwaliteit van kankerzorg in Nederland (2010)
•	De relatie tussen kanker, zonnestraling en vitamine D (2010)
De samenstelling van de SCK per 1 april 2010
Voorzitter
Prof. dr. Cock van de Velde, hoogleraar Chirurgie, hoofd afdeling Gastrointestinale,
Endocriene en Oncologische Chirurgie van de afdeling Heelkunde, Leids Universitair
Medisch Centrum, Leiden
Vice-voorzitter
Drs. Ronald Keus, directeur Arnhems Radiotherapeutisch Instituut, Arnhem
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Overige leden
Dr. Els Borst-Eilers, voorzitter Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties
Prof. dr. Hans Bos, hoogleraar Fysiologische Chemie, afdeling Fysiologische Chemie,
Universitair Medisch Centrum Utrecht
Prof. dr. Frits van Dam, emeritus bijzonder hoogleraar ‘Kwaliteit van leven bij chronische
en/of levensbedreigende ziekten’, psycholoog afdeling Psychosociaal Onderzoek en
Epidemiologie, Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis,
Amsterdam
Dr. Frank de Gruijl, universitair hoofddocent, Laboratorium voor Huidonderzoek,
afdeling Huidziekten, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden
Prof. dr. Bart Kiemeney, hoogleraar Kankerepidemiologie, afdeling Epidemiologie en
Biostatistiek & afdeling Urologie, Universitair Medisch Centrum St Radboud, Nijmegen
Prof. dr. Jan Klijn, emeritus bijzonder hoogleraar Endocriene Oncologie, afdeling
Medische Oncologie, Erasmus MC-Daniel den Hoed, Rotterdam
Prof. dr. André Knottnerus, hoogleraar Huisartsgeneeskunde, vakgroep Huisarts
geneeskunde, Universiteit Maastricht en voorzitter Gezondheidsraad, Den Haag
Prof. dr. Harry de Koning, bijzonder hoogleraar Evaluatie van vroege opsporing,
Instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus MC, Rotterdam
Prof. dr. Chris Meijer, hoogleraar Pathologie, hoofd afdeling pathologie en directeur
Onderzoeksinstituut oncologie, VU medisch centrum, Amsterdam
Dr. Jean Muris, universitair hoofddocent, vakgroep Huisartsgeneeskunde, Maastricht
Universitair Medisch Centrum, Maastricht
Prof. dr. Sjoerd Rodenhuis, directeur Zorg & ontwikkeling, Nederlands Kanker Instituut
- Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Amsterdam
Prof. dr. Jaap Stoker, hoogleraar Radiologie, afdeling Radiologie, Academisch Medisch
Centrum, Amsterdam
Prof. dr. Rudi Westendorp, hoogleraar Ouderengeneeskunde, hoofd afdeling
Ouderengeneeskunde, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden
Prof. dr. Theo de Witte, hoogleraar Hematologie, Universitair Medisch Centrum
St Radboud, Nijmegen
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Appendix 1
Toetsingskader en voorwaarden voor een programma van nacontrole. Gezondheidsraad.
Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen. Den Haag, 2007.
(www.gezondheidsraad.nl/nl/adviezen/nacontrole-de-oncologie-doelen-onderscheiden-inhoud-onderbouwen).
Toetsingskader programma van nacontrole
Hoofddoel

Beperking ziektelast

Subdoel

Signaleren, begeleiden en behandelen van
gevolgen van ziekte en behandeling

Directe gevolgen

Evaluatie
medisch
handelen
Vroege detectie
nieuwe
manifestaties
van kanker

Kwaliteitstoetsing,
onderzoek,
opleiding

Verlenging
levensduur

Kwaliteit
van zorg

Late gevolgen

Belangrijkste Reductie ziektelast
criterium

Preventie
ziektelast

Aspect

somatisch

psychosociaal

In behandeld
gebied en op
ander terrein

Tijdstermijn

vroeg

vroeg

midden en
laat

vroeg,
midden en
laat

vroeg,
midden en
laat

Uitwerking

deelscenario

deelscenario

deelscenario

deelscenario

deelscenario

Resultaat

PROGRAMMA NACONTROLE

Steeds moeten de voor- en nadelen van nacontrole voor de patiënt tegen elkaar
worden afgewogen. Alleen zolang de voordelen groter zijn dan de nadelen, is
nacontrole gewenst. Een programma van nacontrole dient daartoe getoetst te
worden aan de verschillende doelstellingen, aan de hand van de volgende vragen:
•	Is er behoefte aan systematische signalering, begeleiding en behandeling van
directe dan wel late gevolgen van ziekte en behandeling van somatische of
psychosociale aard?
•	Maakt vroege detectie betere behandelresulaten - in vergelijking met een
afwachtend beleid - mogelijk van nieuwe manifestaties van kanker, die in
verband staan met de primair behandelde kanker of de behandeling ervan?
•	Speelt de nacontrole een systematische rol in de evaluatie van het medisch
handelen, via toetsingsprocedures, onderzoek of opleiding?
Elke positief beantwoorde vraag leidt tot een deelscenario. Het totaalscenario
(programma) voor de nacontrole is een combinatie van deze deelscenario’s. Het
schema geeft dit weer.
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Het belang van die doelstellingen, en van de meer concrete doelen die daarbinnen
worden gespecificeerd, zoals overlevingswinst, is niet voor iedere patiënt, of voor
ieder type kanker, hetzelfde. Evenzo verschilt de belasting van de verschillende
diagnostische en therapeutische activiteiten, die nodig zijn om die doelen te kunnen
halen. Duidelijkheid over de relatie tussen nacontrole-activiteiten enerzijds, en
concrete doelen en hun haalbaarheid anderzijds, is daarom van groot belang. Die
duidelijkheid maakt het mogelijk heldere afwegingen en keuzes te maken tussen
beoogde winst en de daarvoor noodzakelijke belasting van de patiënt en inzet van
menskracht en middelen. Die keuzes zijn niet alleen relevant op beleidsniveau, maar
kunnen dat ook zijn op het niveau van subgroepen, of van de individuele patiënt.
Voor elk onderdeel van het programma moet duidelijk zijn op welke grond en met
welk doel het is opgenomen. Diagnostische verrichtingen die niet tot een zinvolle
interventie kunnen leiden, maar toch worden uitgevoerd om patiënten ofwel gerust
te stellen ofwel informatie te geven die van betekenis is voor de prognose, hebben
een psychologisch motief. Aan de hand van dat argument moet dan beoordeeld
worden of het voldoende rechtvaardiging vormt voor nacontrole.
Voorwaarden voor een programma van nacontrole
1	Het programma als geheel moet systematisch worden onderbouwd, waarbij
de kracht van de bewijsvoering en andere dan wetenschappelijke argumenten
worden geëxpliciteerd en activiteiten in het programma worden gekoppeld aan
één of meer van de (sub)doelstellingen.
-	Waar mogelijk is de onderbouwing evidence-based. Wanneer een programma
van nacontrole alleen of grotendeels gebaseerd is op het oordeel van experts,
dan dient wetenschappelijk onderzoek op dit gebied gestimuleerd te worden.
-	Psychologische, maatschappelijke en morele motieven voor
programmatische nacontrole moeten worden geëxpliciteerd.
-	Als wetenschappelijke of andere motieven geen duidelijke keuze impliceren,
kunnen organisatorische argumenten de doorslag geven. Deze dienen dan als
zodanig te worden aangegeven.
-	Als nacontrole uitsluitend wordt gebruikt ter evaluatie van het medisch
handelen of in het kader van wetenschappelijk onderzoek, dient dit te
gebeuren met expliciete toestemming van de patiënt en binnen een
systematisch kader.
2	Het programma geeft een moment aan waarop noodzaak, inhoud en vormgeving
van de nacontrole systematisch worden heroverwogen; in veel gevallen zal dit
moment ongeveer een jaar na het begin van de nacontrole kunnen zijn.
3	Vroege detectie van nieuwe manifestaties van kanker als onderdeel van
nacontrole wordt alleen opgenomen in het programma bij voldoende
wetenschappelijk bewijs dat het tot een zinvolle interventie kan leiden, die in een
vroeger stadium effectiever is dan in een later stadium als er klachten ontstaan.
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4	Actieve signalering van asymptomatische late effecten van behandeling vindt
alleen plaats bij voldoende wetenschappelijk bewijs dat het tot een zinvolle
interventie kan leiden, die in een vroeger stadium effectiever is dan in een later
stadium als er klachten ontstaan.
5	Voorlichting en psychosociale zorg worden als integraal onderdeel van de
nacontrole opgenomen.
6	Het programma wordt ingebed in professionele richtlijnen met betrekking
tot de betreffende vorm van kanker; hulpverleners die nacontrole-activiteiten
verrichten moeten hiervoor bevoegd en bekwaam zijn.
7	Het moet duidelijk zijn welke professional de nacontrole coördineert.
8	Er worden expliciete zorgvuldigheidseisen gesteld aan het afsluiten van
nacontrole; hiertoe behoort het inbedden van alle benodigde informatie,
instructie en afspraken over blijvende aandachtspunten in een nazorgplan.
9	Het programma dient regelmatig, tenminste eens in de vijf jaar, te worden
getoetst aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten en zonodig te worden
aangepast.
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Appendix 2
Selectie van de relevante gezondheidsproblemen, gegroepeerd per categorie volgens
de indeling van Knottnerus et al. Chronic illness in the community and the concept of ‘social
prevalence’. Fam Pract, 1992. 9(1): p. 15-21.
Categorie

ICPC-code Omschrijving

zintuigen

F83

retinopathie

F84

maculadegeneratie

F94

blindheid (elke graad/vorm – visus < 0.3)

H83

otosclerose

H86

doofheid/slechthorendheid

K74

angina pectoris

K75

acuut myocardinfarct

K76

andere chronische ischemische hartziekten

K77

decompensatio cordis

K82

cor pulmonale

K87

hypertensie met orgaanbeschadiging

K90

cerebrovasculair accident

K91

atherosclerose

K92

andere ziekten perifere arteriën

K93

longembolie of longinfarct

K94

thrombophlebitis of phlebothrombosis

L84

artrose/spondylose wervelkolom

L85

verworven afwijkingen wervelkolom

L88

reumatoïde artritis of verwante aandoeningen

L89

coxarthrosis

L90

gonarthrosis

L91

andere artrose of verwante aandoeningen

L95

osteoporosis

L98

verworven afwijkingen extremiteiten

N70

poliomyelitis/andere enterovirusinfectie

N85

aangeboren afwijkingen zenuwstelsel

N86

multiple sclerose

N87

ziekte van Parkinson

N88

epilepsie

N89

migraine

N90

cluster headache

N92

trigemeniusneuralgie

hart- en vaatziekten

bewegingsapparaat

neurologisch - motorisch

neurologisch - pijn
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Categorie

ICPC-code Omschrijving

psychische aandoeningen

P28

functiebeperking/handicap psychische ziekte

P70

seniele dementie/alzheimer

P71

andere organische psychose

P72

schizofrenie alle vormen

P73

affectieve psychose

P74

angststoornis/ziekelijke angst

P75

hysterie/hypochondrie

P76

depressie

P77

suïcidepoging

P79

andere neurose

P80

persoonlijkheids-/karakterstoornis

P85

mentale retardatie/intellectuele achterstand

P98

andere/niet-specifieke psychose

R91

chronische bronchitis of bronchiëctasieën

R95

emfyseem/COPD

R96

astma

S87

constitutioneel eczeem

S91

psoriasis

S97

decubitus/ulcus cruris/chronisch ulcus

T85

hyperthyreoïdie/thyreotoxicose

T86

hypothyreoïdie/myxoedeem

T90

diabetes mellitus

T92

jicht

T93

vetstofwisselingsstoornissen

T99

andere ziekte endocriene klieren/

luchtwegen

huidziekten

endocriene ziekten

metabolisme/voeding
urogenitale ziekten
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U04

urine-incontinentie

U85

aangeboren afwijkingen urinewegen

U88

glomerulonephritis/nephrose

Y85

benigne prostaathypertrofie

S77

neoplasma huid/subcutis
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De Signaleringscommissie Kanker (SCK) is in 1997 geïnstalleerd door het bestuur van
KWF Kankerbestrijding met als taak het bestuur van advies te dienen over te
verwachten ontwikkelingen binnen de kankerbestrijding. De SCK heeft
verschillende werkgroepen ingesteld die studie verrichten naar uiteenlopende
deelgebieden binnen de kankerbestrijding. Dit Signaleringsrapport is vervaardigd
door de werkgroep ‘Kankerzorg in de eerste lijn’. De werkgroep heeft de
eerstelijnszorg aan patiënten behandeld voor kanker in de fase waarin nog nazorg
en nacontrole nodig is - de zogenaamde ‘chronische fase’ - kwantitatief en
kwalitatief in kaart gebracht. Op basis van de bevindingen van de werkgroep en te
verwachten trends - waaronder de vergrijzing, de steeds betere overleving na de
diagnose kanker en een grotere rol van de eerste lijn bij de nazorg - worden
aanbevelingen gedaan voor een versterking van de eerstelijnszorg in de
oncologische keten met speciale aandacht voor de chronische fase.
Met dit rapport beoogt de werkgroep nader invulling te geven aan de gezamenlijke
verantwoordelijkheid van de eerste en tweede lijn voor optimale zorg voor patiënten
met kanker.
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