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Komt op voor mensen met en na kanker.

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) 
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Komt op voor mensen met en na kanker.

Opbouw sessie

1. Impressie Doneer Je Ervaring 
‘Als je niet meer beter wordt, 
wat heb je dan nodig?’

2. Palliatieve zorg: wat is het en 
waar kunt u terecht? 

3. Uw vragen 
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Komt op voor mensen met en na kanker.

1. Impressie Doneer Je 
Ervaring
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654 ongeneeslijk zieke kankerpatiënten 

• Leeftijd: 60 jaar
• Geslacht (vrouw): 58%
• Meest voorkomende diagnoses:

• Borstkanker 22%
• Bloed- of lymfeklierkanker 21%
• Prostaatkanker 19%
• Longkanker 13%

• Laatste behandeling: 1,1 jaar
• Aantal jaar palliatief: 3,5 jaar
• Behandelend ziekenhuis:

• UMC 25%
• Topklinisch 43%
• Algemeen 30%



Komt op voor mensen met en na kanker.

• (Emotionele) steun zorgverlener tijdens gesprek belangrijk voor 
patiënt (rapportcijfer 8,3)

• Patiënt matig tevreden met ontvangen (emotionele) steun 
(rapportcijfer 6,4)

• Patiënt redelijk tevreden over genomen tijd tijdens gesprek 
(rapportcijfer 7,3)

• Sterk verband tussen tevredenheid met genomen tijd en tevredenheid 
met ontvangen (emotionele) steun
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Resultaten
Gesprek waarin je hoort dat je niet meer beter wordt



Komt op voor mensen met en na kanker.

Resultaten
Hulp van het ziekenhuis
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Groot belang hulp: 8,7



Komt op voor mensen met en na kanker.

Resultaten
Soort hulp van het ziekenhuis
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Behandeling gericht op het remmen van kanker 81% 
Contact met vast aanspreekpunt in het ziekenhuis 57%
Informatie/ advies over lichamelijke klachten  46%
Behandeling gericht op lichamelijke klachten  40%
Informatie/ advies over psychische klachten  27%
Verwijzing naar een psychiater/ psycholoog/ maatschappelijk werker 20%
Aandacht/steun voor mijn naasten 19%
Informatie/ advies over een patiëntenorganisatie/ inloophuis 19%
Verwijzing naar een ander ziekenhuis 14%
Verwijzing naar een diëtist 12%
Informatie/ advies over maatschappelijke problemen  9%
Verwijzing naar de huisarts 8%
Verwijzing naar de thuiszorg/ wijkverpleging 6%
Informatie/ advies over euthanasie/ palliatieve sedatie  5%
Verwijzing naar geestelijk verzorger 4%
Informatie/ advies over een hospice 1%



Komt op voor mensen met en na kanker.

Resultaten
Niet verder geholpen door ziekenhuis
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Patiënten
• 28% niet verder geholpen
• 57% had wel behoefte aan verdere hulp

meer behoefte aan hulp bij patiënten <60 jaar

Hulpbehoefte
• contact met een vast aanspreekpunt (55%)
• aandacht/ steun voor naasten (43%)
• informatie/ advies over psychische klachten 

(43%) 
• informatie/ advies over lichamelijke klachten 

(41%)
• behandeling gericht op het remmen van 

kanker (35%)
• informatie/ advies over maatschappelijke 

problemen (33%)
• informatie/ advies over patiëntenorganisatie/ 

inloophuis (29%)
• verwijzing naar psychiater/ psycholoog/ 

maatschappelijk werker (28%)



Komt op voor mensen met en na kanker.

Resultaten
Praten over het levenseinde
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Komt op voor mensen met en na kanker.

• Zorg en ondersteuning voor de patiënt en zijn naasten op maat

• Passend bij de waarden, wensen en behoeften van de patiënt

• Zorgverleners nemen weinig initiatief voor dit gesprek

• Gesprekskaart Over leven en dood

• E-book praat op tijd over uw levenseinde 
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Belang van praten over levenseinde

https://nfk.nl/blog/welke-vragen-over-leven-en-dood-wil-jij-nog-bespreken-met-jezelf-je-naasten-en-je-zorgverleners
https://levenseinde.patientenfederatie.nl/


Komt op voor mensen met en na kanker.

Animatievideo
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https://vimeo.com/325624680

https://vimeo.com/325624680


Komt op voor mensen met en na kanker.

2. Palliatieve zorg
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Palliatieve fase: markeren van andere hoop



Palliatieve Zorg

Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van 
patiënten en hun naasten die te maken hebben met een 
levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. 
.

Kwaliteitskader Palliatieve Zorg, IKNL en Palliactief, oktober 2017



Palliatieve Zorg

Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van 
patiënten en hun naasten die te maken hebben met een 
levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. 
Door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van 
vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling 
van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. 
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Palliatieve Zorg

Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van 
patiënten en hun naasten die te maken hebben met een 
levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. 
Door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van 
vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling 
van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. 
Gedurende het beloop van de ziekte of kwetsbaarheid heeft palliatieve 
zorg oog voor het behoud van autonomie, toegang tot informatie en 
keuzemogelijkheden.

Kwaliteitskader Palliatieve Zorg, IKNL en Palliactief, oktober 2017



Wat mag u verwachten van zorgverleners?
MARKEREN en BIJSTELLEN VAN HOOP en van DOELEN 



Hoe doen zorgverleners dat, markeren?
‘Surprise Question’
“Zou het mij verbazen als deze patiënt in het komende jaar gaat 
overlijden?”

Moeilijk en hard….vanuit eigen regie zou u uzelf die vraag ook kunnen 
stellen…



Wat mag u verwachten van zorgverleners?
MARKEREN

Aandacht voor 4 dimensies:
Lichamelijk, psychisch, sociaal, existentieel
Verschillende kennis
Ø Generalist, specialist, expert  

Ø Centrale zorgverlener zoeken voor hulp in 
- Doorverwijzen
- Coördineren communicatie en tempo!

Ø Netwerken palliatieve zorg



Waar kunt u welke zorg vinden?
• Uw eigen ziekenhuis
Ø Consultteam palliatieve zorg

• Uw eigen huisarts
Ø Individueel zorgplan
Ø Samenwerking met verpleegkundig consulten, geestelijk 

verzorgers, specialistische hospice teams

• Inloophuizen
• Netwerken palliatieve zorg



https://www.netwerkpall
iatievezorg.nl/Zorgverlen
ers/Netwerken-
Palliatieve-Zorg



Advies in nemen van REGIE

• Zie palliatieve fase en palliatieve zorg niet als 
‘terminale zorg’…en dus “nog niet voor mij/ons” 

• Durf het onbespreekbare toch bespreekbaar te maken’:
Ø in uw eigen kring
Ø EN met uw behandelaar en zorgverleners
Ø durf te vragen!

• Maak met uw huisarts een ‘Individueel Zorgplan’ en leg uw 
waarden, wensen en prioriteiten tijdig vast
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Komt op voor mensen met en na kanker.

3. Uw vragen
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Komt op voor mensen met en na kanker.

Bedankt voor uw 
deelname!

Nuttige websites:
www.nfk.nl/laatstelevensfase

www.overpalliatievezorg.nl

https://www.kanker.nl/gevolgen
-van-kanker/niet-meer-beter-
worden/niet-meer-beter-
worden/als-genezen-niet-meer-
mogelijk-is#show-menu

http://www.nfk.nl/laatstelevensfase
http://www.overpalliatievezorg.nl/
https://www.kanker.nl/gevolgen-van-kanker/niet-meer-beter-worden/niet-meer-beter-worden/als-genezen-niet-meer-mogelijk-is

