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Het belang van de juiste zorg na kankerbehandeling

D

e diagnose kanker, en de bijkomende behandeling,
heeft een grote impact op iemands leven en dat
van diens naasten. In het zorgproces is er nog
niet altijd of slechts beperkt aandacht voor bijkomende
problemen, zoals vermoeidheid, verminderde fitheid of
angstige gevoelens. Ook al is de opluchting vaak erg groot
dat de kanker behandeld is, de bijkomende problemen en
passende nazorg mogen niet onderschat worden.
Gevolgen kanker en behandeling
Overlevenden van kanker hebben drie keer zo vaak een
slechtere gezondheidstoestand en twee keer zo vaak
psychologische problemen dan hun leeftijdgenoten,
vertelt Miranda Velthuis, adviseur bij Integraal
Kankercentrum Nederland (IKNL). “Dit heeft te maken
met de gevolgen van de kanker, maar vooral ook met de
gevolgen van de behandeling. Denk hierbij aan gevolgen
op lichamelijk, emotioneel, sociaal-maatschappelijk
en spiritueel vlak.” Velthuis legt uit dat deze gevolgen
meestal niet op zichzelf staan, maar vaak onderling met
elkaar samenhangen.
De lichamelijke gevolgen kunnen opgedeeld worden in
gevolgen die optreden tijdens of kort na de behandeling
tegen kanker en gevolgen die langer aanhouden of
later optreden. Bij de late effecten kan gedacht worden
aan cardiotoxiciteit, osteoporose, fertiliteitsproblemen
en verminderde fysieke conditie, aldus Velthuis. Het
hebben of overleven van kanker treft mensen in hun
zijn, vertelt Jan Paul van den Berg, voorzitter van de
Richtlijncommissie Medisch Specialistische Revalidatie
bij Oncologie namens de Vereniging van Revalidatie
Artsen (VRA). “Deze patiënten vragen zich af of ze het
wel gaan overleven, en hebben vragen over hun toekomst
en existentie.” Dit brengt veel emotionele problemen
met zich mee, zoals angst voor terugkeer van de ziekte,
somberheid en depressieve klachten, symptomen van
posttraumatische stress en cognitief disfunctioneren.
Op sociaal-maatschappelijk gebied ondervindt men
problemen met werken en met de rol in het gezin en de
sociale omgeving. En op het spirituele vlak gaan mensen
zichzelf levensbeschouwelijke of zingevingsvragen stellen.

Vroegtijdige interventies
Velthuis benadrukt dat het inzetten van vroegtijdige
interventies, zowel gericht op de medische als de
psychosociale aspecten, van groot belang is. Van den
Berg vertelt dat deze interventies beginnen bij een
goede assessment van hoe het met iemand gaat, waarbij
aandacht is voor de mens, en niet alleen voor de ziekte. De
interventies zijn gericht op het beperken van de gevolgen
van de primaire behandeling en het optimaliseren van
de gewenste kwaliteit van leven van het betreffende
individu. De nazorg begint volgens Velthuis echt al bij de
diagnose. “Door op tijd te beginnen met interventies zoals
leefstijladviezen, beweegadviezen en psycho-educatie,
kunnen schadelijke fysieke en psychosociale gevolgen van
de behandeling beperkt worden.”
In 2015 stelde Edith Schippers, de toenmalige minister
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dat psychosociale
zorg een onlosmakelijk onderdeel dient te zijn van het
behandeltraject van patiënten met kanker. Toch is er nog
onvoldoende sprake van systematische en vroegtijdige
signalering van psychosociale problemen, stellen de
experts. Dit komt onder andere doordat artsen in de
eerste plaats logischerwijs bezig zijn met de oncologische
behandeling en minder aandacht hebben voor de
psychische kant van de ziekte. “Daarnaast weten patiënten
en zorgverleners de weg naar goede psychosociale en/of
paramedische zorg veelal niet te vinden.”
Gespecialiseerde zorg
Van de kankerpatiënten kan ongeveer 75 procent
zich redelijk goed redden met interventies zoals
leefstijladviezen, beweegadviezen en psychoeducatie, maar de overige 25 procent heeft zoveel
problemen en klachten op fysiek, psychisch, sociaal
of existentieel gebied, dat gespecialiseerde zorg
nodig is. Van den Berg: “Die mensen zijn blijvend
vermoeid, bij hen zie je meer angsten en somberheid
en een slechtere gezondheidstoestand.” Het grootste
deel van deze patiënten kan geholpen worden met
monodisciplinaire zorg, en een klein deel (vijf procent)
heeft interdisciplinaire medisch specialistische

revalidatiezorg nodig. Dit zijn de mensen die verscheidene
samenhangende functioneringsproblemen hebben - op
lichamelijk, cognitief, emotioneel of sociaal vlak en/of met
betrekking tot rolfunctioneren en/of zingeving - die als
gevolg van kanker of de behandeling zijn opgetreden. Deze
revalidatiebehandeling is gericht op het maximaliseren
van autonomie en participatie in arbeid en het privé en
sociale leven.
Van den Berg vertelt dat bij iedere patiënt goed gekeken
wordt welke nazorg nodig is. Kan iemand af met
bijvoorbeeld alleen monodisciplinaire fysiotherapeutischeof psychologische zorg, dan wordt niet gekozen voor
interdisciplinaire revalidatiezorg. Hierbij wordt
gebruikgemaakt van het matched care-principe: de juiste
zorg voor de patiënt op het juiste moment op de juiste plek.
Zorgverzekeraars prefereren echter stepped care, legt Van

INTERVIEW met Bernie Slok, Astrid Jongerden en Marieke Kool

Samenwerken in revalidatie en kanker

W

ie behandeld wordt voor kanker,
doorloopt een zeer intensief
traject, zowel fysiek als mentaal. Daarom
is het van groot belang om gezamenlijk
aandacht te hebben voor nazorg tijdens
en na de behandeling van kanker. Hierbij
moeten de behoeften van de patiënt
centraal staan, vinden Bernie Slok
(leidinggevende binnen het oncologisch
centrum van het Arnhemse ziekenhuis
Rijnstate), Astrid Jongerden (manager
van revalidatiecentrum Klimmendaal)
en Marieke Kool (revalidatiearts in
Klimmendaal en Rijnstate).
Tegen welke klachten lopen mensen
aan na hun behandeltraject?
Slok: “Sommige mensen hebben het gevoel
dat ze in een zwart gat terechtkomen
nadat ze behandeld zijn voor kanker. Ze
ervaren een belemmering in hun dagelijks
functioneren en zijn zoekende naar een
oplossing, maar weten niet goed waar ze
met hun problemen terechtkunnen. De
medische behandeling van kanker duurt
lang en is heel intensief. Sommige mensen
zitten vijf tot tien jaar in een nazorgtraject.”
Kool: “Mensen kunnen problemen
ervaren op meerdere gebieden. Ze
kunnen bang zijn dat de kanker terugkomt. Ook kunnen ze last hebben van
vermoeidheid, somberheid, prikkelbaarheid of concentratieverlies. Soms vinden
mensen het moeilijk dat ze opeens een
andere rol vervullen binnen hun gezin,
of ervaren ze problemen op het werk.

Uiteraard kunnen ook fysieke klachten
opspelen. Zo kan de behandeling van
kanker bijwerkingen veroorzaken als
zenuwpijn, huidproblemen, oedeem,
stijfheid in gewrichten en kan het effect
hebben op het hart. Belangrijke doelen
van revalidatie zijn om mensen de regie
over hun leven terug te geven, ze te leren
welke factoren van invloed zijn op hun
klachten en hoe ze daarmee kunnen
omgaan.”
Wie komen in aanmerking voor
revalidatie?
Kool: “Medisch specialistische revalidatie
is bedoeld voor patiënten die problemen
hebben op meerdere gebieden die
onderling met elkaar samenhangen. Het
gaat om complexe problematiek waar een
patiënt niet met slechts één behandelaar
uit kan komen. De meerwaarde van een
revalidatieprogramma is dat een volledig
behandelteam tegelijkertijd start. Dit
team heeft frequent overleg tijdens een
multidisciplinair overleg waarbij wordt
gekeken naar het probleem van de patiënt
en het gemeenschappelijke behandeldoel.
Iedere behandelaar heeft uiteraard zijn
eigen subdoelen, maar het behandelteam
als geheel heeft een hoofddoel: kwaliteit
van leven bieden voor de patiënt.”
Hoe geven jullie invulling aan dat doel?
Slok: “Rijnstate en Klimmendaal zijn in
januari gestart met een programma voor
revalidatie bij kanker. We werken nauw
samen met patiënten om te bepalen

Het behandelteam van Klimmendaal en Rijnstate

wat het beste traject is. We hebben een
gezamenlijk overleg in het ziekenhuis
waarin
verschillende
zorgverleners
praten over de gezondheidssituatie van
patiënten. Als ze in aanmerking komen
voor dit programma, kunnen ze binnen
een week terecht in het ziekenhuis bij de
revalidatiearts voor een eerste intake.”
Jongerden: “We bieden een programma
op maat van twaalf weken, waarbij
allerlei zorgverleners betrokken zijn. De
revalidatiearts en de patiënt stellen dat
samen door te kiezen uit diverse modules.
Er zijn groepsbehandelingen, vanwege
het belang van lotgenotencontact, en
individuele behandelingen. Wij vinden
het belangrijk aan te sluiten bij de
patiëntbehoefte. Daarom evalueren en
verbeteren we het programma continu
samen met patiënten, en gaan we de
effectiviteit van de behandeling toetsen

met
wetenschappelijk
onderzoek.
Onderscheidend aan het programma
zijn de korte lijnen. De revalidatiearts
vormt de link tussen ziekenhuis en
revalidatiecentrum; deze arts zit bij het
gezamenlijk overleg in het ziekenhuis,
ontvangt patiënten op de polikliniek
en begeleidt het team op Klimmendaal.
Ook de logistiek is een speerpunt; een
snelle deelname aan het programma
staat centraal. Een ambitie is de verdere
verbinding met de eerste lijn, om nazorg
nog beter te organiseren.”

Meer informatie
Voor het programma is een verwijzing nodig naar
de revalidatiearts via de huisarts of medisch
specialist. Het programma is momenteel gericht
op patiënten met borstkanker. In 2018 wordt het
programma uitgebreid voor patiënten met darm-,
prostaat- en longkanker.
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wordt ingezet. Bij de complexere en samenhangende
functioneringsproblemen is dit echter niet de juiste manier
en moet direct begonnen worden met matched care.
Niet altijd vergoed
Van den Berg vertelt dat ondanks dat de groep mensen
die extra zorg nodig heeft goed afgebakend is, lang
niet alle patiënten die zorg krijgen. De reden hiervoor
is dat de kosten niet altijd worden vergoed. De zorg die
in het basispakket is verzekerd is beperkt. Zo kan men
bijvoorbeeld slechts beperkt vanuit de aanvullende
verzekering gebruikmaken van fysiotherapie en zit de
behandeling van een aanpassingsstoornis niet in het
pakket. Op die manier gaan mensen zorg mijden, omdat ze
die niet kunnen betalen.

den Berg uit, waarbij men begint met de lichte interventies,
alvorens intensievere en specialistischer interventies

psychologische hulp. “Het is toch gek; ben je van de kanker
af, bepaalt de verzekeraar welke zorg je vervolgens krijgt.
Dit brengt schade aan de patiënt toe en is een onethische
discussie.” Van den Berg benadrukt dat het niet enkel
draait om het overleven van de kanker, maar juist ook om
de kwaliteit van leven erna. Mensen moeten maximaal
duurzaam en autonoom kunnen participeren en dit kan
enkel wanneer zij de voor hen juiste zorg krijgen.

De medisch specialistische revalidatie wordt wel vergoed
vanuit het basispakket. Van den Berg: “Er blijkt echter een
gebrek aan kennis bij zorgverzekeraars te zijn, waardoor zij
deze nazorg verkeerd definiëren. Bijvoorbeeld enkel voor
mensen die een ledemaat zijn kwijtgeraakt.” Volgens hem
hebben mensen recht op dit type zorg als zij kampen met
samenhangende functioneringsproblemen op meerdere
vlakken. Iemand die een stamceltransplantatie heeft gehad
valt hier vaak onder. Toch wordt de medisch specialistische
revalidatie voor deze patiënten veelal niet vergoed, en
wordt gesteld dat zij voldoende hebben aan fysiotherapie of

INTERVIEW met Sietske van der Veldt

Belang van lijnloze oncologische nazorg

H

et hebben of overleven van kanker
gaat veelal gepaard met psychosociale gevolgen. Veel mensen zijn niet
opgewassen tegen de stress die kanker met
zich meebrengt, en eenmaal thuis ontstaan
veel vragen. Om patiënten zo goed mogelijk
te ondersteunen, is continuïteit van zorg
essentieel. Sietske van der Veldt, oprichter
en directeur zorg van Care for cancer,
vertelt hoe dit bewerkstelligd kan worden.
Hoe krijgt continuïteit in de oncologische
nazorg momenteel vorm?
“De diagnose kanker wordt behandeld in
het ziekenhuis, maar vooral thuis beleefd.
Wanneer men thuis is, komen de vragen;
wat betekent deze diagnose voor mijn
dagelijks leven? Kan ik blijven werken?
De patiënt wil de beste behandeling in het
beste ziekenhuis, maar ook persoonlijke
informatie en aandacht. Oncologische
zorg speelt zich voornamelijk af in het

patiënten zou het fijn zijn als zij passende
zorg ‘lijnloos’ kunnen ontvangen.”

Sietske van der Veldt

ziekenhuis; de tweede- en derdelijnszorg.
Daar wordt goede psychosociale zorg
geboden, dit stopt echter bij de voordeur
van het ziekenhuis. Heeft de patiënt
vragen, dan kan de eerstelijnszorg van
de huisarts worden ingeschakeld. De
huisarts heeft veelal de actuele medische
informatie niet, waardoor de patiënt vaak
wordt terugverwezen naar het ziekenhuis.
Continuïteit van oncologische nazorg
is vooralsnog niet de standaard. Voor

Hoe kan deze lijnloze zorg geboden
worden?
“Oncologieverpleegkundigen
kunnen
een belangrijke rol spelen. Zij hebben de
positie, de kennis en bezitten de vaardigheden om laagdrempelig bij patiënten
aan te sluiten. Na een eerste screening
van behoefte aan psychosociale zorg via
de ‘lastmeter’ in het ziekenhuis, kan dit
zo nodig thuis worden vervolgd. Omdat
behoefte en vragen gedurende het vaak
langdurige ziekteproces veranderen, is een
structurele overdracht van tweede- naar
eerstelijnsoncologieverpleegkundige
noodzakelijk.”
Op welke manier richten jullie de zorg in
om deze samenwerking te bevorderen?
“Vanuit Care for Cancer kunnen wij deze

zorg op basis van contracten met de
meeste zorgverzekeraars aanbieden. Op
verwijzing van de specialist, oncologieverpleegkundige of huisarts kunnen we
onze cliënten thuis vijf consulten aanbieden. Samen met de cliënt en diens
naasten ontrafelen we de zorgvraag,
geven verpleegkundig advies en informatie, en wijzen wij zo nodig de weg naar
passende formele en informele zorg. Een
veel gehoorde reactie in evaluaties is:
‘Het is een zeer intensief proces, zowel
lichamelijk als geestelijk. De consulent
hielp me om gedachten te ordenen en weer
overzicht te krijgen’. Ons doel is bereikt als
cliënten aangeven dat ze weer zelfstandig
verder kunnen of in goede handen zijn bij
collega professionals.”

Meer informatie
www.careforcancer.nl

INTERVIEW met Maja Stulemeijer

Psychische zorg bij kanker bereikt nog niet iedereen
en hun naasten. Hoewel goede zorg
beschikbaar is, lopen sommige mensen
deze nog mis, zegt Maja Stulemeijer,
klinisch psycholoog en teamleider bij
de Vruchtenburg (onderdeel van de
FortaGroep).

Maja Stulemeijer

K

anker zet iemands leven op zijn
kop. De hoeveelheid stress die de
ziekte met zich meebrengt, leidt vaak
tot psychische klachten bij patiënten

Welke impact heeft kanker op de
psychische gezondheid van patiënten en
hun naasten?
“Een kankerdiagnose zorgt voor veel
onzekerheid en angst – voor de dood,
lijden en verlies. Het is een fundamentele
confrontatie met sterfelijkheid. Vaak
zijn patiënten in de periode na de
diagnose bezig simpelweg op de been te
blijven. Pas in een latere fase ontstaat er
ruimte om te voelen wat er gebeurd is,
daar om te rouwen en het te verwerken.
Dat is psychisch
zwaar. Daarnaast
zijn er vaak restklachten waar mensen
mee moeten leren leven. Elke fase van

de ziekte heeft zo zijn eigen impact
en uitdagingen. Ook op naasten zoals
partners en kinderen heeft de ziekte een
grote impact.”
Biedt het huidige zorgstelsel voldoende
toegang tot psychische zorg?
“Er is een breed bewustzijn dat tijdige
en laagdrempelige psychische zorg van
grote waarde is, maar niet iedereen
wordt bereikt. Dat is zonde, want zelfs
een basale vorm van psychische hulp
kan mensen vooruithelpen. Zo heeft
ongeveer 70 procent van kankerpatiënten
er voldoende aan om informatie te
krijgen over psychische klachten en
het feit dat deze normaal zijn. Voor
de overige 30 procent zijn er steeds
meer
evidence-based
behandelingen
beschikbaar
voor
bijvoorbeeld
het
verminderen van vermoeidheid, angst en
zingevingsproblematiek.

Hoe kan de zorg voor deze specifieke
groep beter georganiseerd worden?
“De Vruchtenburg biedt al bijna vijftien
jaar zorg aan mensen met kanker en hun
naasten die door ernstig psychisch lijden
vastlopen in het dagelijks leven. Er zijn
meer tweedelijnszorginstellingen zoals
de Vruchtenburg, alsmede veel andere
initiatieven en bronnen van ondersteuning
en informatie. Deze worden echter nog niet
voldoende gevonden door patiënten en
hun behandelaren. Meer integratie tussen
eerste- en tweedelijnszorg, beter aansluitende richtlijnen en implementatie
van beschikbare kennis en kunde zijn
taken voor de toekomst.”

Meer informatie
www.devruchtenburg.nl
info@devruchtenburg.nl

