
Zorg zoals ervaren

Patiënten-onderzoek

Kantar Public

Mei 2017

244107421



Inhoud

2Zorg zoals ervaren - patiëntenonderzoek

1 Achtergrondkenmerken 6

2 Diagnose 9

3 Behandeling 16

4 Voorlichting en informatie 21

5 Positieve punten en verbeterpunten 33



Inleiding

3Zorg zoals ervaren - patiëntenonderzoek

De Leven met Blaas- of Nierkanker vereniging biedt hulp en ondersteuning aan blaas- en nierkankerpatiënten op het 
gebied van belangenbehartiging, lotgenotencontact en informatievoorziening. 
Een van de belangrijkste doelen van de vereniging is de kwaliteit van de zorg voor patiënten te verbeteren. Hiervoor 
dient te worden nagegaan hoe patiënten de zorg ervaren en hoe de verleende zorg door ziekenhuizen en 
zorgprofessionals wordt beoogd. Door dit te monitoren, te publiceren en bespreekbaar te maken, wil Leven met Blaas- of 
Nierkanker de zorg zoals deze wordt ervaren en beoogd dichter bij elkaar brengen.

In het voorjaar van 2017 is Kantar Public gestart met een onderzoek onder patiënten. Deze patiënten zijn benaderd via 
de website van Leven met Blaas- of Nierkanker, via Kanker.nl en via het respondentenpanel van Kantar Public. 
In totaal hebben bijna 200 patiënten en ex-patiënten de vragenlijst ingevuld. In de vragenlijst zijn verschillende 
onderwerpen aan bod gekomen, zoals het verloop van de diagnose en behandeling, de tevredenheid met de zorg die is 
geboden en de informatievoorzieningen. 

In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek onder blaas- of nierkankerpatiënten weergegeven. Het plan is om 
het onderzoek in de komende jaren te herhalen, zodat de zorg zoals ervaren door de patiënten gemonitord kan worden. 

Daarnaast heeft Leven met Blaas- of Nierkanker het plan om ook onder medisch specialisten onderzoek te doen, om 
inzicht te krijgen waar er eventuele verschillen zitten tussen de ervaren en beoogde zorg. 



Conclusies
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 De helft van de patiënten zijn binnen een week doorverwezen door de huisarts naar de uroloog.
 Voor het eerste bezoek wordt er naar veel verschillende ziekenhuizen doorverwezen; de 195 ondervraagde patiënten 

hebben gezamenlijk 83 ziekenhuizen bezocht. 
 In 27 ziekenhuizen zijn zowel blaas- als nierkankerpatiënten gediagnosticeerd/behandeld. 
 Acht op de tien patiënten zijn in het eerste ziekenhuis gebleven voor de verdere behandeling en zijn niet doorverwezen 

naar een ander ziekenhuis. 

 Bij driekwart van de nierpatiënten en invasieve blaaskankerpatiënten is de nier/blaas operatief verwijderd, waarbij het 
in de meerderheid van de gevallen om een open operatie ging. 

 Een groot deel van de patiënten vindt het ook fijn dat de medisch specialist de keuzes maakt voor de behandeling. Hoe 
ouder de patiënt, hoe vaker hier de voorkeur naar uit gaat. 

 Patiënten zijn zeer tevreden over de zorg die zij hebben ervaren. Maar als er wordt doorgevraagd blijkt toch dat niet 
alle patiënten op een eenduidige manier zijn behandeld:

 Ruim de helft van de patiënten is niet gewezen op psychosociale zorg. Terwijl dit het meest genoemd wordt door 
de patiënten als er wordt gevraagd wat men het meeste heeft gemist. 

 Patiënten geven aan dat sommige zorgprofessionals wat meer inlevingsvermogen en betrokkenheid mogen 
tonen. Ook hieruit blijkt dat psychosociale zorg een gewenste ondersteuning is voor de patiënten. 

 Vier op de tien patiënten geeft aan dat er geen sprake was van een multidisciplinair behandelteam. Wanneer de 
behandeling korter geleden heeft plaatsgevonden, was dit wel vaker het geval.

 Bij de helft van de patiënten is er niet gesproken over de mogelijkheid van een second opinion. 
 Ondanks dat de meerderheid van de patiënten voldoende tijd heeft gehad om over de behandelopties te 

beslissen of te overleggen, geven toch twee op de tien patiënten aan dat er niet over verschillende 
behandelopties is gesproken. 



Onderzoeksverantwoording
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Methode Online

Doelgroep Blaas- en nierkankerpatiënten in verschillende fases van de ziekte.

Steekproefgrootte netto n=195 (n=147 blaaskankerpatiënten en n=48 nierkankerpatiënten).

Steekproefbron

1. Patiënten konden zich aanmelden via de website van ‘leven met blaas- en nierkanker’, 

waarna zij een link naar de vragenlijst ontvingen.

2. Patiënten uit het patiënten panel van Kantar Public.

Veldwerkperiode 3 maart t/m 17 april 2017.

Vragenlijstlengte Gemiddeld 17 minuten.

Rapportage

In de rapportage zijn de resultaten op totaalniveau weergegeven. 

Indien er significante verschillen zijn tussen de blaas- en nierkankerpatiënten, worden deze 

beschreven. 

Sommige resultaten zijn gebaseerd op een kleine groep patiënten, waardoor de resultaten 

als indicatief beschouwd dienen te worden. 



Achtergrondkenmerken
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76%

Achtergrondkenmerken patiënten
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Wie hebben er deelgenomen?
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24%

Geslacht

Leeftijd

10%

10%

15%

26%

23%

16%

> 80 jaar

76 - 80 jaar

71 - 75 jaar

66 - 70 jaar

60 - 65 jaar

< 60 jaar

1%

6%

7%

66%

18%

3%

terminale fase

palliatieve fase

behandeling en controles afgerond

onder controle, behandeling afgerond

op dit moment behandeld

nog geen behandeling, wel gemonitord

(active surveillance)

Fase van de ziekte

In totaal hebben 195 patiënten deelgenomen

14%

24%

32%

13%

16%

> 10 jaar

6 - 10 jaar

3 - 5 jaar

1 - 2 jaar

< 1 jaar

Diagnose



Achtergrondkenmerken respondenten
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Soort kanker
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Blaaskanker Nierkanker

n=48 (25%)n=147 (75%)

44% Urotheelcarcinomen, 

niet-spierinvasieve blaaskanker

20% Urotheelcarcinomen, 

spierinvasieve blaaskanker

36% weet niet

25% Heldercellige niercelkanker

2% Chromofoob niercelkanker

17% anders

56% weet niet



Diagnose
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Bijna de helft van de patiënten is binnen een week doorverwezen naar uroloog
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10%

6%

6%

29%

48%

3%

5%

12%

34%

46%

weet niet

Langer dan 3 maanden

1 tot 3 maanden

1 week tot 1 maand

(minder dan) 1 week

Blaas

Nier

Wachttijd tussen bezoek huisarts en doorverwijzing uroloog
 De meeste blaas- en nierkankerpatiënten zijn door 

de huisarts snel doorverwezen naar de uroloog.
 Voor 46% was dit binnen een week geregeld en 

34% heeft maximaal een maand hoeven wachten 
tot er naar de uroloog werd doorverwezen.

 Er zijn weinig verschillen te zien tussen blaas- en 
nierkankerpatiënten. 

Hoeveel tijd zat er tussen uw eerste bezoek bij de huisarts en het moment dat uw huisarts u heeft doorverwezen naar de uroloog? n=195

6%

9%

28%

56%

4%

5%

12%

36%

43%

weet niet

Langer dan 3 maanden

1 tot 3 maanden

1 week tot 1 maand

(minder dan) 1 week

man (n=115)

vrouw (n=32)

 Van de vrouwelijke blaaskankerpatiënten is 56% 
binnen een week doorverwezen naar de uroloog. 

Blaaskankerpatiënten



44% heeft minder dan 3 weken hoeven te wachten op de behandeling
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Cystoscopie meest gebruikte diagnosemethode bij blaaskanker
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8%

29%

25%

15%

58%

69%

52%

8%

1%

3%

14%

22%

29%

39%

54%

77%

86%

weet niet

anders

MRI-scan

Röntgenfoto's

Biopsie

Echografie

CT-scan

Bloed- en urine-onderzoek

Cystoscopie (kijkonderzoek)

Blaas

Nier

 Tijdens de diagnosefase zijn een cystoscopie en bloed- en 
urine-onderzoek de meest gebruikte methoden voor 
blaaskankerpatiënten.

 Bij nierkankerpatiënten wordt de CT-scan en echografie 
het meest gebruikt. 

 Bloed- en urine-onderzoek is vaker toegepast bij 
blaaskankerpatiënten (77%) dan bij nierkankerpatiënten 
(52%). Ook hebben blaaskankerpatiënten vaker een 
biopsie gehad (29% versus 15%).

 Bij nierkankerpatiënten is vaker gebruik gemaakt van een 
echografie (58% versus 39%) en een MRI-scan (29% 
versus 14%). 

Hoeveel tijd zat er tussen het moment van de eerste afspraak met de uroloog en het moment dat uw operatie/behandeling is gestart? n=195
Van welk van onderstaande methoden is bij u tijdens de diagnosefase gebruik gemaakt? n=195

Wachttijd 1ste afspraak uroloog en operatie/behandeling

3%

17%

9%

27%

44%

weet niet

Langer dan 6 weken

5 tot 6 weken

3 tot 5 weken

1 tot 3 weken Van de ondervraagde patiënten is 44% binnen 3 weken 
behandeld na de eerste afspraak met de uroloog.

 Ruim een kwart heeft 3 tot 5 weken moeten wachten op 
een behandeling of operatie.

 17% van de patiënten heeft langer dan 6 weken moeten 
wachten op een behandeling. 

Diagnose methode



147 ondervraagde blaaskankerpatiënten hebben 74 verschillende ziekenhuizen 

bezocht voor diagnose of behandeling
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In welk ziekenhuis bent u als eerste geweest voor uw diagnose of behandeling? Blaaskankerpatiënten n=147

# blaas # nier

Rijnstate Ziekenhuis Arnhem 7

Martini Ziekenhuis Groningen 6

Catharina Ziekenhuis 4 1

Streekziekenhuis Beatrix Gorinchem 4

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis 4

Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn 4

Isala Klinieken 4

Jeroen Bosch Ziekenhuis Den Bosch 4

St. Franciscus Gasthuis 4

UMCG 4

Refaja Ziekenhuis 3 1

Radboud UMC 3 1

Diakonessenhuis Zeist 3 1

Streekziekenhuis Beatrix Winterswijk 3

IJsselland Ziekenhuis Capelle a/d IJssel 3

Slingeland ziekenhuis Doetinchem 3

Zuyderland 2 4

Spaarne Ziekenhuis 2 3

Máxima Medisch Centrum 2 2

Ziekenhuis Amstelland 2 2

Amphia Ziekenhuis Breda 2 1

Elkerliek Ziekenhuis 2 1

HagaZiekenhuis 2 1

MC Zuiderzee 2 1

# blaas # nier

Medisch Spectrum Twente Enschede 2 1

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis 2 1

Reinier de Graaf Ziekenhuis 2 1

VUmc 2 1

Westfries Gasthuis 2 1

Deventer ziekenhuis 2 1

A. Schweitzerziekenhuis Dordrecht 2

Ikazia Ziekenhuis 2

Meander Medisch Centrum 2

Medisch Centrum Alkmaar 2

Medisch Centrum Leeuwarden 2

Slotervaart Ziekenhuis 2

Tergooiziekenhuizen Blaricum 2

Tergooiziekenhuizen Hilversum 2

UMC Utrecht 2

Zaans Medisch Centrum 2

Ziekenhuis Gelderse Vallei 2

ZorgSaam ziekenhuis Zeeuws Vlaanderen 

Oostburg 2

VieCurie Medisch Centrum Venlo 1 3

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen 1 2

Maasstad Ziekenhuis 1 2

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Goes 1 1

Kennemer Gasthuis 1 1

Lucas Andreas ziekenhuis 1 1

Medisch Centrum Haaglanden Den Haag 1 1

ZGT Almelo 1 1

Ziekenhuis Bernhoven Oss 1 1

Amphia Ziekenhuis Oosterhout 1

# blaas # nier

Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis 1

Antonius Ziekenhuis Emmeloord 1

Groene Hart Ziekenhuis Gouda 1

Medisch Spectrum Twente Oldenzaal 1

Ommelander Ziekenhuis Groep 

Winschoten 1

Rode Kruis Ziekenhuis 1

Röpcke-Zweers Ziekenhuis 1

St. Antonius Ziekenhuis Utrecht 1

Twee Steden Ziekenhuis Tilburg 1

Vlietland Ziekenhuis 1

ZGT Hengelo 1

Ziekenhuis Nij Smellinghe 1

Ziekenhuis Rivierenland 1

Ziekenhuis Tjongerschans 1

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 1

AMC te Amsterdam 1

Bethesda Hoogeveen 1

Diakonessenhuis Utrecht 1

St Annaziekenhuis Geldrop 1

Wza Assen 1

SJG Weert 1

van Weel Bethesda Dirksland 1



48 ondervraagde nierkankerpatiënten hebben 36 verschillende ziekenhuizen 

bezocht voor diagnose of behandeling
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In welk ziekenhuis bent u als eerste geweest voor uw diagnose of behandeling? Nierkankerpatiënten n=48

# nier # blaas

Zuyderland 4 2

Spaarne Ziekenhuis 3 2

VieCurie Medisch Centrum Venlo 3 1

Máxima Medisch Centrum 2 2

Ziekenhuis Amstelland 2 2

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen 2 1

Maasstad Ziekenhuis 2 1

Gemini Ziekenhuis 2

Catharina Ziekenhuis 1 4

Refaja Ziekenhuis 1 3

Radboud UMC 1 3

Diakonessenhuis Zeist 1 3

Amphia Ziekenhuis Breda 1 2

Elkerliek Ziekenhuis 1 2

HagaZiekenhuis 1 2

MC Zuiderzee 1 2

Medisch Spectrum Twente Enschede 1 2

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis 1 2

# nier # blaas

Reinier de Graaf Ziekenhuis 1 2

VUmc 1 2

Westfries Gasthuis 1 2

Deventer ziekenhuis 1 2

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Goes 1 1

Kennemer Gasthuis 1 1

Lucas Andreas ziekenhuis 1 1

Medisch Centrum Haaglanden Den Haag 1 1

ZGT Almelo 1 1

Ziekenhuis Bernhoven Oss 1 1

Erasmus MC 1

ETZ Elisabeth 1

Flevo Ziekenhuis Almere 1

Ommelander Ziekenhuis Groep Delfzijl 1

St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein 1

Waterland Ziekenhuis 1

Antonius Ziekenhuis Sneek 1

Ziekenhuis bernhoven Veghel 1

 In totaal zijn er door de 195 blaas- en nierkankerpatiënten 83 ziekenhuizen bezocht voor een eerste bezoek.
 De 147 ondervraagde blaaskankerpatíënten zijn gezamenlijk in 74 verschillende ziekenhuizen geweest.
 De 48 ondervraagde nierkankerpatiënten zijn gezamenlijk 36 verschillende ziekenhuizen geweest.
 27 ziekenhuizen hebben blaas- én nierkankerpatiënten gezien. 



29%

15%

56%

anders

In principe blijf ik bij mijn eerste
ziekenhuis, alleen voor sommige

behandelingen word ik doorverwezen
naar een ander ziekenhuis

Voor alle zorg zit ik nu bij een ander
ziekenhuis

Acht op de tien patiënten hebben één ziekenhuis bezocht
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8% heeft een second opinion aangevraagd in een ander ziekenhuis
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Second opinion 
aangevraagd, 

5%

Doorverwezen 
naar ander 
ziekenhuis, 
13%

Second 
opinion 

aangevraagd 
en vervolgens 
doorverwezen

, 3%
Nee, geen 

ander 
ziekenhuis 
bezocht, 
79%

Wat hield deze doorverwijzing in?

Heeft u vervolgens nog een second opinion aangevraagd of ben u doorverwezen naar een ander ziekenhuis? n=195 
Bij welk ander ziekenhuis heeft u een second opinion aangevraagd? n=16. Naar welk ander ziekenhuis bent u doorverwezen? n=31 
Wat houdt/hield deze doorverwijzing in van het ene naar het andere ziekenhuis? n=41

 De meeste second opinions zijn aangevraagd in het Antoni van Leeuwenhoek 
Ziekenhuis en het Erasmus MC.

 Van de ondervraagde patiënten is 13% doorverwezen naar een ander ziekenhuis.
 Doorverwijzingen vinden meestal plaats naar het Radboud MC of het Antoni van 

Leeuwenhoek Ziekenhuis. 
 Ruim de helft van de patiënten blijft voor alle zorg in het doorverwezen 

ziekenhuis. 

# patienten Second opinion Doorverwijzing

Antoni van Leeuwenhoek 4 8

Erasmus MC 4 1

Radboud MC 3 7

VUmc 3 1

LUMC 1

UMC Utrecht 1

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis 1

Catharina Ziekenhuis 1

Daniel den Hoed oncologisch centrum 1

Medisch Centrum Alkmaar 2

Máxima Medisch Centrum 1

Rijnstate Ziekenhuis Arnhem 1

UMC Groningen 3

AMC 1

OLVG 1

Slingeland Doetinchem 1



Bij de meerderheid was er geen sprake van uitzaaiingen
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Bij de ondervraagde nierkankerpatiënten vaker uitzaaiingen vastgesteld

Zorg zoals ervaren - patiëntenonderzoek

15%

4%

8%

8%

13%

69%

1%

5%

1%

1%

9%

2%

87%

weet niet

anders

Lever

Botten

Lymfeklieren

Longen

Nee

Blaas

Nier

Zijn er uitzaaiingen vastgesteld? Zo ja, waar zijn deze vastgesteld? n=195

 Bij 87% van de ondervraagde blaaskankerpatiënten zijn geen 
uitzaaiingen vastgesteld, onder de nierkankerpatiënten ligt dit 
percentage op 69%.

 De ondervraagde nierkankerpatiënten hadden het vaakst uitzaaiingen 
in de longen (13%), lymfeklieren (8%) en botten (8%).

 Bij niet-spierinvasieve blaaskankerpatiënten zijn vaker geen
uitzaaiingen vastgesteld in vergelijking met spierinvasieve
blaaskankerpatiënten (98% versus 60%).



Behandeling
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Bijna een kwart van de ondervraagde patiënten is korter dan 1 jaar geleden 

gestart met de behandeling
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2%

30%

18%

12%

14%

9%

15%

geen behandeling mogelijk

5 tot 10 jaar geleden

3 tot 5 jaar geleden

2 tot 3 jaar geleden

1 tot 2 jaar geleden

Een half tot 1 jaar geleden

Minder dan een half jaar geleden

Behandeling gestart

28%

21%

15%

10%

9%

7%

9%

nog onder behandeling

5 tot 10 jaar geleden

3 tot 5 jaar geleden

2 tot 3 jaar geleden

1 tot 2 jaar geleden

Een half tot 1 jaar geleden

Minder dan een half jaar geleden

Behandeling afgerond

Hoe lang geleden is de behandeling die u krijgt/ heeft gekregen gestart? n=190 / Hoe lang geleden is uw behandeling afgerond? n=150

 30% van de ondervraagde patiënten is langer dan 5 
jaar geleden gestart met de behandeling. 

 Ruim een kwart van de ondervraagde patiënten is nog 
onder behandeling. 

 Bij 16% van de patiënten is de behandeling korter dan 
een jaar geleden afgerond.



Bij negen op de tien patiënten is de nier(tumor) operatief verwijderd
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In de helft van de gevallen gebeurde dit via een open operatie
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2%

2%

10%

5%

5%

7%

14%

19%

71%

geen behandeling, maar word wel
gemonitord

geen behandeling mogelijk

anders

Cryoablatie

Immunotherapie

Radiotherapie

Doelgerichte therapie

Operatieve verwijdering van de niertumor

Operatieve verwijdering van de nier

36%

6%

50%

8%

Laparoscopische operatie (kijkoperatie)

Robot-geassisteerde, laparoscopische operatie

Open operatie

weet niet

Operatieve verwijdering nier(tumor)

Om welke behandeling(en) tegen nierkanker ging/gaat het in dit geval? n=42 / Op welke manier is uw nier(tumor) operatief verwijderd? n=36

 Bij 71% van de ondervraagde nierkankerpatiënten heeft er een operatieve verwijdering van de nier plaatsgevonden.
 In 19% van de gevallen ging het om een verwijdering van de niertumor.
 Bij de helft van de patiënten was er sprake van een open operatie. Ook de helft van de patiënten die korter dan 2 jaar geleden 

zijn behandeld, hebben een open operatie ondergaan voor het verwijderen van de nier (tumor). 
 In 36% van de gevallen ging het om een laparoscopische operatie. Een kleine groep heeft een robot-geassisteerde, 

laparoscopische operatie ondergaan (6%) voor het verwijderen van de nier (tumor).
 Naast een operatie, is een doelgerichte therapie (medicijnen die kankercellen doden of celdeling remmen), de meest genoemde 

behandelmethode (14%). 



Bij twee op de drie invasieve blaaskankerpatiënten is de blaas verwijderd
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Bij niet-invasieve patiënten voornamelijk gebruik gemaakt van TURT en blaasspoeling met cytostatica
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14%

2%

6%

38%

56%

57%

anders

Laserbehandeling

Operatieve verwijdering van de blaas

Blaasspoeling met BCG (oid)

Blaasspoeling met cytostatica

TURT

9%

17%

74%

Laparoscopische
operatie
(kijkoperatie)

Robot-geassisteerde,
laparoscopische
operatie

Open operatie

Niet-invasief

3%

30%

3%

3%

3%

30%

63%

weet niet

anders

Uitwendige radiotherapie

Chemoradiatie: een combinatie van
uitwendige radiotherapie en chemotherapie

Brachytherapie: inwendige bestraling

Chemotherapie

Operatieve verwijdering van de blaas

Invasief Operatieve verwijdering blaas(tumor)

Na de blaasverwijdering…

61%

4%

35%

stoma gekregen

Indiana Pouch stoma
gekregen

neoblaas gekregen

Om welke behandeling(en) tegen blaaskanker ging/gaat het in dit geval? invasief n=30, niet-invasief n=63,
Op welke manier is uw blaas(tumor) operatief verwijderd? n=23 / Welk van de volgende opties is op u van toepassing? n=23

 In driekwart van de gevallen is de blaas(tumor) verwijderd via een open operatie. Ook onder blaaskankerpatiënten die korter dan 
2 jaar geleden zijn behandeld, heeft de meerderheid een open operatie ondergaan. 

 De meeste patiënten hebben na het verwijderen van de blaas een stoma gekregen (61%). Een neoblaas is in 35% van de gevallen 
aangebracht. 



Meerderheid heeft een blaasspoeling gehad na de TURT
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8% heeft geen behandeling meer gehad na de TURT
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6%

8%

25%

33%

39%

42%

anders

geen van deze

re-TURT

een serie blaasspoelingen met BCG of

soortgelijke middelen.

eenmalige blaasspoeling direct na de

TURT, met middelen die cellen doden of

de celdeling remmen (cytostatica)

een serie blaasspoelingen met

cytostatica

Na de TURT kunt u één van de volgende behandelingen krijgen. Welke heeft u gehad of krijgt u nog? n=36

 57% van de patiënten met niet-invasieve 
blaaskanker zijn behandeld via een TURT 
(transurethrale resectie van een tumor).
Van deze groep patiënten heeft de meerderheid 
nog een behandeling gekregen na deze ingreep.

 In 42% van de gevallen ging dit om een serie 
blaasspoelingen met cytostatica en 33% heeft een 
serie blaasspoelingen ontvangen met BCG.

 39% heeft een eenmalige blaasspoeling direct na 
de TURT ontvangen.

 Voor een kwart van de patiënten was een Re-TURT 
nodig. 



Voorlichting en informatie

4



Ruim acht op de tien patiënten is zeer tevreden over de zorg
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De medisch specialist krijgt de hoogste waardering met gemiddeld een 8,7

Zorg zoals ervaren - patiëntenonderzoek

Ziekenhuis

Behandeling

Medisch specialist

8,4

8 of hoger 81%

onvoldoende 3%

8,5

8 of hoger 84%

onvoldoende 3%

8,7

8 of hoger 86%

onvoldoende 5%

 De medisch specialist wordt gemiddeld beoordeeld 
met een 8,7. 

 De behandeling krijgt gemiddeld een waardering 
van een 8,5.  

 Het ziekenhuis wordt gemiddeld met een 8,4 
beoordeeld. 

 Er zijn geen significante verschillen te zien in 
tevredenheid met de zorg tussen blaas- en 
nierkankerpatiënten, of tussen het soort 
behandeling die men heeft gekregen. 

Hoe tevreden bent u over het ziekenhuis, de behandeling en de medisch specialist (uroloog/medisch oncoloog)? n=195



Bij vier op de tien geen multidisciplinair behandelteam aanwezig
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Vaker multidisciplinair behandelteam aanwezig indien korter geleden behandeld

Zorg zoals ervaren - patiëntenonderzoek

51 42 3 21

Uitstekend Goed Voldoende Onvoldoende Zeer slecht

49% 
heeft begeleiding gehad van een 
gespecialiseerde verpleegkundige

Ja, 44%

Nee, 41%

weet niet, 
15%

Multidisciplinair behandelteam
Een multidisciplinair behandelteam bestaat uit teamleden 
vanuit verschillende medisch specialismes, zoals een 
combinatie van een uroloog, medisch-oncoloog, radioloog, 
radiotherapeut, patholoog-anatoom en/of urologisch, 
oncologisch verpleegkundige.

 44% van de patiënten geeft aan dat er sprake was van een
multidisciplinair team. 

 Wanneer men korter dan 2 jaar geleden is behandeld, was 
dit vaker het geval (53%).

 Onder de groep die langer dan 5 jaar geleden een
behandeling heeft ondergaan, geeft 32% aan dat er sprake
was van een multidisciplinair team. Een kwart (23%) van 
deze groep weet niet of dit het geval was. 

 Blaaskankerpatiënten (56%) hebben vaker begeleiding 
gehad van een gespecialiseerde verpleegkundige in 
vergelijking met nierkankerpatiënten (29%). 

 Bij spierinvasieve blaaskankerpatiënten was er vaker een 
gespecialiseerd verpleegkundige betrokken dan bij niet-
spierinvasieve blaaskankerpatiënten (80% versus 44%).

 Over het algemeen zijn de patiënten erg tevreden over de 
gespecialiseerde verpleegkundige. 

Is/was er sprake van een behandelteam waarvan de teamleden vanuit verschillende medisch specialismes kwamen (ook wel een multidisciplinair behandelteam 
genoemd)? /Heeft u begeleiding (gehad) van een gespecialiseerde verpleegkundige (bijvoorbeeld urologisch-, oncologisch- of stomaverpleegkundige)? n=186
Hoe heeft u deze begeleiding/ondersteuning ervaren? n=92

% 



Een op de drie patiënten is gewezen op psychosociale zorg
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Verwijzing vond vooral plaats door verpleegkundige en medisch specialist

Zorg zoals ervaren - patiëntenonderzoek

Ja, 35%

Nee, 53%

weet niet, 
12%

Gewezen op psychosociale zorg

Op psychosociale zorg gewezen door:

54% Verpleegkundige

53% Medisch specialist

24% Huisarts

 Ruim de helft van de patiënten is niet gewezen op 
psychosociale zorg. 

 Er zijn geen verschillen te zien tussen blaas- en 
nierkankerpatiënten of patiënten die kort of lang geleden 
zijn behandeld. 

 De verpleegkundige en de medisch specialist zijn vaak de 
personen door wie de patiënt wordt gewezen op 
psychosociale zorg.

 In een kwart van de gevallen is het de huisarts die men 
hier op wijst. 

Bent u erop gewezen waar u terecht kunt wanneer u gebruik wil maken of toen u gebruik wilde maken van psychosociale zorg? n=195
Door wie bent u erop gewezen waar u terecht kan of kon voor psychosociale zorg? n=68



Twee op de drie hebben invloed (gehad) op de keuze voor het ziekenhuis
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Een op de tien had meer invloed willen hebben op deze keuze

Zorg zoals ervaren - patiëntenonderzoek

Ik had meer informatie willen hebben over de ziekenhuizen waar ik 
behandeld kon worden

Ik had meer invloed willen hebben op de keuze voor het ziekenhuis

Ik heb invloed (gehad) op de keuze voor het ziekenhuis

In hoeverre bent u het eens of oneens met de onderstaande stellingen? n=195

64% (helemaal) mee eens

15% (helemaal) mee oneens

7% neutraal

14% niet van toepassing

12% (helemaal) mee eens

58% (helemaal) mee oneens

7% neutraal

23% niet van toepassing

15% (helemaal) mee eens

58% (helemaal) mee oneens

11% neutraal

16% niet van toepassing

 De meerderheid van de patiënten geeft aan 
invloed te hebben (gehad) op de keuze voor 
het ziekenhuis (64%).

 15% heeft hier geen invloed op gehad.
 Nierkankerpatiënten geven vaker aan dat zij 

geen invloed hebben gehad op de keuze van 
ziekenhuis in vergelijking met 
blaaskankerpatiënten (27% versus 11%).

 Ondanks dat nierkankerpatiënten minder 
invloed hadden op de keuze, is het niet zo dat 
nierkankerpatiënten meer invloed hadden 
willen hebben op de keuze voor het 
ziekenhuis.

 Van alle ondervraagde patiënten hadden 
nagenoeg zes op de tien niet meer invloed 
willen hebben op de keuze voor het 
ziekenhuis.

 Wel geeft 15% aan meer informatie te willen 
krijgen over de ziekenhuizen waar men 
behandeld kon worden. 

 Ook hier geldt dat dit voor de meerderheid 
(58%) niet het geval was.  



Acht op de tien hebben voldoende informatie ontvangen om besluit te kunnen 

nemen over behandeling
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66% vindt het een fijn idee dat de medisch specialist de keuzes maakt

Zorg zoals ervaren - patiëntenonderzoek

Ik vind het fijn dat mijn medisch specialist de keuzes maakt

Ik had meer invloed willen hebben op de keuze voor de behandeling

Ik heb invloed (gehad) op de keuze voor de behandeling

In hoeverre bent u het eens of oneens met de onderstaande stellingen? n=195

51% (helemaal) mee eens 26% (helemaal) mee oneens

9% neutraal 14% niet van toepassing

14% (helemaal) mee eens57% (helemaal) mee oneens

10% neutraal 19% niet van toepassing

 De helft van de patiënten is van mening dat zij 
invloed hebben gehad op de keuze voor de 
behandeling. Volgens een kwart was dit niet het 
geval.

 Toch geeft maar 14% aan dat men meer
invloed had willen hebben op de keuze voor de 
behandeling.

 De meerderheid vindt het fijn dat de medisch 
specialist de keuzes maakt.

 Hoe ouder de patiënt, deze te vaker men het 
fijn vindt dat de keuze wordt gemaakt door de 
specialist.

 81% geeft aan dat zij voldoende informatie 
hebben gekregen om een weloverwogen besluit 
te nemen over de behandelopties.

 Nierkankerpatiënten zijn het vaker oneens met 
de stelling dat zij voldoende informatie hebben 
ontvangen over de behandelopties (23% 
oneens vergeleken met 7% van de 
blaaskankerpatiënten). 

 Patiënten die het niet fijn vinden dat de 
medisch specialist de keuzes maakt, zijn ook 
vaker van mening dat zij onvoldoende 
informatie hebben ontvangen over de 
behandelopties en dat zij meer invloed hadden 
willen hebben op de keuze voor de behandeling.

66% (helemaal) mee eens 18% (helemaal) mee oneens

14% neutraal 2% niet van toepassing

Ik heb voldoende informatie gekregen om een weloverwogen besluit te 
nemen over mijn behandelopties

81% (helemaal) mee eens 11% (helemaal) mee oneens

6% neutraal 3% niet van toepassing



Bij twee op de tien is er niet gesproken over verschillende behandelopties
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61% was tevreden over de tijd die er was om over de behandelopties te beslissen

Zorg zoals ervaren - patiëntenonderzoek

15%

29%

34%

22%

31%

33%

19%

13%

13%

11%

3%

4%

11%

4%

5%

23%

19%

11%

Er werden verschillende
behandelopties aangeboden

en/of besproken

Ik ben tevreden over de tijd die

ik kreeg om over de

behandelopties te beslissen of

te overleggen

Er werd voldoende rekening

gehouden met mijn wensen /

persoonlijke situatie

Helemaal mee eens Mee eens

Niet mee eens, niet mee oneens Mee oneens

Helemaal mee oneens nvt

37%

61%

67%

Wilt u van onderstaande stellingen aangeven in hoeverre u het hier mee eens of oneens bent? n=195

 67% van de patiënten is van mening dat er 
voldoende rekening werd gehouden met de 
wensen en de persoonlijke situaties. 

 Zes op de tien zijn dan ook tevreden over de 
tijd die er was om over de behandelopties te 
beslissen. Toch vond ook 7% dat hier te 
weinig tijd voor werd genomen.

 Bijna vier op de tien patiënten geven aan 
dat er verschillende behandelopties zijn 
besproken. Dit was vaker het geval bij 
blaaskankerpatiënten (41%) dan bij 
nierkankerpatiënten (23%).

 22% van de patiënten geeft aan dat er niet 
over verschillende behandelopties is 
gesproken. 



Operatieve verwijdering van de nier meest besproken behandelopties
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Radiotherapie en immunotherapie bij 10% van de patiënten besproken

Zorg zoals ervaren - patiëntenonderzoek

13%

6%

2%

8%

10%

10%

13%

29%

77%

niets besproken door specialist

anders

Radio Frequentie Ablatie (RFA) of
Microwave Ablatie

Cryoablatie

Immunotherapie

Radiotherapie

Doelgerichte therapie

Operatieve verwijdering van de niertumor

Operatieve verwijdering van de nier

Welke behandelopties heeft de medisch specialist met u besproken? Nierkankerpatiënten n=48

 Over het algemeen wordt er, ten aanzien van 
behandelopties, door de medisch specialist vooral 
gesproken over een operatieve verwijdering van de 
nier(tumor).  

 De patiënten geven aan dat er minder aandacht is 
besteed aan doelgerichte therapie, radiotherapie 
en immunotherapie (circa 10%). 

 Bij slechts een enkeling is er volgens de patiënt 
gesproken over Radio Frequentie Ablatie of 
Microwave Ablatie (2%). 

 13% van de nierkankerpatiënten geeft aan dat er 
geen behandelopties zijn besproken. 



TURT en blaasspoeling meest besproken behandelopties
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Bij invasieve blaaskanker wordt er vooral gesproken over een operatieve verwijdering

Zorg zoals ervaren - patiëntenonderzoek

11%

5%

5%

13%

44%

61%

61%

niets besproken door medisch specialist

anders

Laserbehandeling

Operatieve verwijdering van de blaas

Blaasspoeling met BCG (oid)

Blaasspoeling met cytostatica

TURT

Niet-invasief

17%

5%

10%

10%

13%

33%

70%

niets besproken door specialist

anders

Uitwendige radiotherapie

Brachytherapie: inwendige bestraling

Chemoradiatie: combinatie uitwendige

radiotherapie en chemotherapie

Chemotherapie

Operatieve verwijdering van de blaas

Invasief

Welke behandelopties heeft de medisch specialist met u besproken? Niet invasief n=64 / invasief n=30

 Niet-invasieve blaaskankerpatiënten geven 
aan dat de medisch specialist voornamelijk 
heeft gesproken over de TURT en 
blaasspoeling met cystostatica als 
behandelopties.

 5% geeft aan dat er is gesproken over een 
laserbehandeling.

 70% van de invasieve blaaskankerpatiënten 
geven aan dat de medisch specialist het 
over een operatieve verwijdering van de 
blaas heeft gehad.

 Chemotherapie is volgens 33% van de 
patiënten ter sprake gekomen.

 Een kleine groep geeft aan dat er geen 
behandelopties zijn besproken door de 
medisch specialist. 



Twee op de drie heeft geen informatie ontvangen over psychosociale zorg
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Informatie over de mogelijkheid van een second opinion wordt aan 45% geboden

Zorg zoals ervaren - patiëntenonderzoek

Betrouwbare informatiebronnen 
over behandelopties

Ja, 67%

Nee, 33%

Psychosociale zorg

Ja, 36%

Nee, 64%

Mogelijkheid second opinion

Ja, 45%

Nee, 55%

Patiëntenverenigingen

Ja, 41%

Nee, 59%

Heeft u voorlichting gehad of informatie gekregen over de volgende onderwerpen? n=195

 Twee op de drie patiënten geven aan dat zij 
betrouwbare informatiebronnen hebben 
ontvangen over behandelopties.

 Dit aandeel ligt een stuk hoger onder 
blaaskankerpatiënten (73%) in vergelijking 
met nierkankerpatiënten (48%). 

 45% van de patiënten heeft voorlichting 
gekregen over de mogelijkheid van een 
second opinion.  

 36% heeft informatie ontvangen over 
psychosociale zorg, wat betekent dat bij 
twee derde er niet over gesproken is. 

 Informatie over patiëntenverenigingen is 
vaker geboden aan blaaskankerpatiënten 
(47%) dan aan nierkankerpatiënten (23%). 



Palliatieve zorg wordt met een 8,1 gewaardeerd
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6% van de ondervraagde patiënten bevindt zich in de palliatieve fase

Zorg zoals ervaren - patiëntenonderzoek

Beoordeling palliatieve zorg: Hoe beoordeelt u de zorg en de begeleiding die u ontvangt? n=13

“Alle mogelijke behandelmethoden zijn ingezet voor 

zover mogelijk. Afspraken met verschillende disciplines. 

Het behandelteam overlegt onderling. Er is een vast 

aanspreekpunt dat wekelijks toegankelijk is. Er is 

pijnmedicatie beschikbaar gesteld. Wekelijks controle, 

overleg en chemo.”

“Ik heb oprecht de indruk dat mijn 

behandelend medisch-specialisten al het 

mogelijke doen om mijn ziekte effectief te 

behandelen/bestrijden.”

“De behandelaar luistert goed, stelt (nieuwe) 

behandeling voor. We bespreken de voor- en 

nadelen. In samenspraak nemen we een 

beslissing. Mijn behandelaar treedt ook echt 

op als hoofdbehandelaar.”

“Ze doen de controles veel te weinig. Als ik een 

vraag hebt over uitzaaiingen krijg ik geen antwoord 

op mijn vraag. Er wordt altijd gezegd dat dit 

mogelijk is. Zit er erg over in, pieker me suf en ben 

bang daar voor.”

8

9
3

10



29% van de patiënten heeft last gehad van complicaties
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Bij twee op de drie is de complicatie (zeer) goed afgehandeld

Zorg zoals ervaren - patiëntenonderzoek

71%

10%

1%

1%

2%

2%

2%

2%

4%

15%

Nee, er zijn geen complicaties opgetreden.

anders

Ja, ik heb verkeerde medicatie gekregen

Ja, er is een administratieve fout gemaakt door

een arts

Ja, er is een medische fout gemaakt (incident)

tijdens de operatie/behandeling

Ja, ik heb een verkeerde behandeling gekregen.

Ja, de verschillende artsen hebben niet goed

overlegd

Ja, de artsen hebben mij niet goed op de hoogte

gehouden van de mogelijkheden

Ja, er ging iets mis in de communicatie tussen

mij en een arts

Ja, er was een complicatie tijdens de

operatie/behandeling

34% 34% 16% 7% 2% 7%afhandeling complicaties

zeer goed goed niet goed, niet slecht slecht zeer slecht nog niet afgehandeld

Zijn er complicaties/problemen opgetreden tijdens het diagnose- en/of behandelingsproces, en zo ja, welke? n=195 / 
In hoeverre is deze complicatie (of complicaties) naar tevredenheid afgehandeld of hersteld? (n=56)

 Bij de meerderheid van de patiënten ging 
het om een complicatie tijdens de operatie 
of de behandeling (15%).

 In 4% werd het probleem veroorzaakt 
doordat er iets mis ging in de communicatie 
tussen de patiënt en de arts. 

 De meerderheid van de complicaties is goed 
afgehandeld (68%). 

 Bij 9% was dit niet het geval, het ging hier 
om complicaties zoals miscommunicatie met 
de arts, een administratieve fout of een 
verkeerde behandeling gekregen. 



Positieve punten en verbetering

5



Er wordt voornamelijk psychosociale zorg gemist

34Zorg zoals ervaren - patiëntenonderzoek

“Discussie over voor- en nadelen van blaasspoelingen met 

cytostatica versus BCG.”

“Ervaringen van mensen die al eerder met nierkanker te 

maken hebben gehad, lotgenoten dus.”

“Men luistert niet voldoende, men laat het mezelf 

uitzoeken. Ik voel me erg alleen in het zoeken naar 

oplossingen.”

“Ondersteuning van de bovenkamer, blijf maar in het 

luchtledige handelen, is het er nog, is het terug, hoe en wat 

dan? Dus psychosociale begeleiding c.q nazorg wordt 

nodig gemist.”

“Geen ondersteuning van een incontinentieverpleegkundige. 

specialisten verwijzen niet door. Hebben alleen aandacht voor 

de technische kant van hun beroep.”

21% heeft hulp of ondersteuning gemist van de zorgprofessional

“Aanbod begeleiding hoe om te gaan met de ziekte en behandeling. 

Voorlichting over bijwerkingen. Begrip voor hoe de behandeling uitgevoerd 

wordt door met name verpleging. Bemerkte beroepsblindheid. Deuren die open 

bleven, dossier van vorige patiënt die nog open stond, koude desinfectants.”

“Betere voorlichting over behandelopties en over aard van 

nierkanker. Daarnaast duidelijker informatie over 

psychosociale ondersteuning.”

“Een bredere kijk op behandeling en leefpatroon, toegespitst op de 

individuele patiënt. Ik word nu bedolven onder statistische gegevens 

die niet op mij van toepassing zijn. Het duurt meer dan een jaar 

voordat de specialisten gaan twijfelen aan 'hun eigen gelijk'.”

“Het heeft 6 weken geduurd voordat ik voor het eerst een 

uroloog zag (de AIO die het eerste gesprek met de diagnose 

orde niet meegeteld - ook die is (nog) geen uroloog). Gelet 

op hetgeen er emotioneel op je af komt zou dat eerste 

gesprek best door de behandelend superspecialist hebben 

mogen plaatsvinden. Dat geeft wat meer vertrouwen.”

“Toen de diagnose werd gesteld was ik alleen met een 

vriendin en een (voor mij) onbekende arts. Werd gewoon 

verteld dat ik een agressieve kanker had, werd een tekening 

gemaakt en daarmee klaar. Er was totaal geen ondersteuning 

van bv. een oncologisch verpleegkundige of wie dan ook.”

19% heeft hulp of ondersteuning gemist in de huidige fase van de ziekte

Kunt u aangeven welke hulp of ondersteuning u op dit moment (in deze fase van uw ziekte) het meeste mist? 
Heeft u iets gemist in de hulp / ondersteuning die u van de zorgprofessional(s) heeft ontvangen? Zo ja, kunt u aangeven wat u heeft gemist?



Begrip en inlevingsvermogen wordt gemist bij de zorgprofessionals
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Ook zouden patiënten meer informatie willen krijgen

Zorg zoals ervaren - patiëntenonderzoek

“Betere samenwerking 

en overleg met andere 

behandelende artsen”

“Betere voorlichting en 

meer betrokkenheid.”

“Helaas zijn er toch nog altijd 

'professionals' die vinden dat je je 

maar aan hen moet overgeven en zelf 

niet teveel moet denken en vragen.”

“Ik ben bang geworden 

om nog ergens hulp te 

vragen.”

“Luisteren wat er aan scheelt en niet 

alleen naar het computerscherm kijken. 

En zeggen dat de klachten vervelend zijn 

en wij gaan u helpen.”

Meer begrip en inlevingsvermogenBetere voorlichting en samenwerking

“Telkens vragen: redt u het wel, kunnen 

we helpen met gesprekken. Zou u het fijn 

vinden om met lotgenoten in contact te 

komen.”

“Zorg dat patiënten die geopereerd zijn in een 

ander ziekenhuis goed overgedragen worden, 

zodat de geestelijke begeleiding niet in het 

geding komt.”

“Betere begeleiding, betere uitleg over de dingen 

die je door de behandeling kan overhouden en 

waardoor je dagelijks in je doen en laten wordt 

beperken. En dat je door deze beperkingen heel 

veel dingen niet meer zelf kan.”

“Meer info over de nabehandeling 

en evt. gevolgen daarvan 

(spoelen met bacteriën), nooit 

geïnformeerd of dat gevolgen zou 

kunnen hebben.”

Wat zou er volgens u verbeterd kunnen worden aan de begeleiding van de zorgprofessional(s) in de fase van uw ziekte waar u nu in zit?



Positieve ervaringen van patiënten

36Zorg zoals ervaren - patiëntenonderzoek

“Alles goed navragen 

en ieder jaar CT-scan 

laten maken”

“Arts die er geen doekjes om 

windt. Duidelijk geïnformeerd 

over behandeling. Niet het 

gevoel dat je maar een 

nummer bent.”

“Dat de blaasbesparende

behandeling (operatie) op 

meer plaatsen mogelijk wordt.”

“Dat de blaasspoelingen in een 

klein dag hospitaal bij ons in de 

buurt kunnen plaatsvinden.”

“Dat je na de diagnose direct en zonder 

probleem bij de specialist terecht kon voor 

aanvullende informatie. Tijdens het 1e 

gesprek sla je niet alles op. Er gaat veel 

langs je heen. Mijn specialist was direct, 

duidelijk en begripvol.”

“Uiteindelijk toch een vaste 

uroloog, die alle gesprekken en 

onderzoeken 

(cystoscopie/operatie) indien 

mogelijk doet. Hij is rustig en 

neemt de tijd voor me.”

“De manier van omgaan met mijn 

probleem door allen die mij door 

dit proces hebben heen geholpen. 

Kon het niet beter wensen.”

“Een arts die je als vaste 

arts ziet en waarmee je 

een vertrouwensband 

mee kan opbouwen”

“Prettige bejegening door alle 

betrokkenen. Kundige professionals. 

Aangenaam verblijf in het 

ziekenhuis. Afspraak = afspraak. 

Correcte planning van onderzoeken 

en controles.”

“De goede begeleiding 

van alle betrokkenen: van 

specialist tot aan de 

verpleegkundigen”

“De geweldige lieve en bekwame mensen 

die de ingreep hebben uitgevoerd en de 

lieve verpleging die mij later verzorgden. 

Wat vooral belangrijk is dat er naar je 

geluisterd wordt en ze hiervoor de tijd 

nemen zowel medici en verpleeging. Dat 

was bij mij TOP!!! Dit zou ik andere 

patiënten ook toewensen.”

Wat heeft u als zeer positief ervaren dat u andere patiënten ook toewenst?


