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Patient journey

De start voor de patiënt met kanker en zijn/haar naasten

• Leven op zijn kop

• De dood klopt op de deur

• Angst voor pijn en verlies

>> overlevingsstand



Medisch(e) circuit / mallemolen

Diagnostiek >> behandeling >> 60% genezing >> controles

>>                      >> 40% palliatieve fase >>>>>>>>>> terminale fase



Medisch(e) circuit / mallemolen

Diagnostiek >> behandeling >> 60% genezing >> controles

>>                      >> 40% palliatieve fase >> terminale fase

Huisarts geen structurele rol

Marikenhuis geen structureel aanbod van hulp 



‘Ideale’ benadering van (kanker)patiënten

• Positieve gezondheid 
• Holistische benadering
• Bio-psycho-sociaal model



De realiteit is anders

• De aandacht is te eenzijdig gericht op verlenging van de levensduur

• Veel draait om actie op medisch gebied: operatie, chemo, bestraling

• Minder aandacht is er voor beleving en de consequentie van de kanker en van 

behandelingen voor het leven en de toekomst

• Gezamenlijke besluitvorming is niet altijd echt gezamenlijk (en zonder de huisarts)

• De mogelijkheid om van behandeling af te zien is geen serieuze optie 

• De switch naar palliatief beleid komt vaak te laat 

Logisch want de patiënt staat in overlevingsstand
en de oncoloog/specialist bied redding



Er gloort hoop aan de horizon

• Zowel CWZ als Radboudumc zetten fors in op gezamenlijke besluitvorming

• Beide ziekenhuizen willen het Marikenhuis duidelijker in beeld brengen

• Het is de bedoeling dat de huisarts gedurende de gehele patient journey een 

duidelijker rol krijgt in de begeleiding van de patiënt

• Diverse projecten

• 3 goede vragen

• Empower2Decide

• CONtext



Behoeftepeiling (ex-)kankerpatiënten 

representatieve steekproef op kankersoort en tijd na de diagnose kanker (0-10 jaar) 
Dutch Cancer Society,  Needs assessment 2016



Psychosociale zorg op maat

psycholoog, 
psychiater

maatschappelijk 
werk, POH-GGZ

arts en 
verpleging

psychotherapie, 
psychofarmaca

psychosociale 
zorg

psychoeducatie

ernstige 
problemen 

10%

matige 
problemen 

20%

normale 
emotionele 

reactie

70%



De juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats

Zelfmanagementwebsites, KankerNazorgWijzer

Praktijkondersteuner huisarts (POH-GGZ)

Mindfulnessgroepen of oncologische revalidatie

1e lijn psychologen

2e lijn IPSO instellingen

3e lijn: Medische Psychologie, Psychiatrie

Inloophuizen (Marikenhuis Nijmegen)



Financiering psychosociale zorg

Binnen het ziekenhuis:

• Geen kosten voor patiënt

Buiten het ziekenhuis:

• Instellingen Psychosociale Oncologie (IPSO) of eerstelijnspsychologen: 
specialistische zorg (eigen risico)

• Huisarts, POH-GGZ:  basispakket zonder eigen risico

• Inloophuizen: gratis



Geïntegreerde psychosociale zorg

Zelfhulp
thuis

Huisarts

Maatschappelijk 
werk

Ziekenhuis

GGZ

Inloophuis



Een veilig vangnet voorkomt problemen

Het aan elkaar knopen van de huidige zorg in de verschillende organisaties met goede 
onderlinge communicatie draagt bij aan het gevoel van veiligheid en aan het welzijn 
van de patiënt. 



Stelling

De meeste mensen met kanker zijn veerkrachtig en hebben geen 
psychosociale zorg nodig. 
Psychosociale ondersteuning in eigen kring of een inloophuis is voor hun 

toereikend.



Stelling

Een deel van de begeleiding / controles van de patiënt met kanker kan plaatsvinden 
bij de huisarts. 


