
 
 

    Ondersteunende (na) zorg voor     
         blaas-en nierkankerpatienten 
 

Marit van de Water en Nanda Wiegman 



Even 
voorstellen… 



Inhoud 

• Centrum voor kwaliteit van leven 
• Coordinator ondersteuning 
• De “ideale” patient 
• Ondersteunende zorg 

 
 



Centrum voor kwaliteit van leven 



Centrum voor kwaliteit van 
leven 

• Het nieuwe Centrum voor Kwaliteit van Leven richt zich op 
het behoud, verbeteren of herstel van kwaliteit van leven van 
patiënten en hun naasten in alle fasen van de ziekte. 

• Onderzoek en patiënten zorg worden gekoppeld waardoor 
kennis vergroot wordt van gevolgen van ziekte en 
behandeling en kunnen daar weer nieuwe interventies 
ontwikkelen en toetsen 



Ondersteunende disciplines 
• Fysiotherapie 
• Ergotherapie 
• Diëtiek 
• Revalidatie 
• Psychiatrie 
• Psychologen 
• Maatschappelijk werkers 
• Geestelijk verzorgers 
• Transferverpleegkundigen 
• Coordinator ondersteuning 
• Stoppen met roken Poli 
• Supportive care team 
• Logopedie 
• Creatieve therapie 

 





Coördinator ondersteuning 



Aanleiding 

• (Inter)nationale trend 
• Gemis door de patiënt 
• Visie van het AVL 
• Survivorship care 
 
 

 
 
 



Rapport VWS - Psychosociale zorg bij ingrijpende 
somatische aandoeningen” - 29 Oktober 2015  
 
Bevinding: 
 ‘ Vroegtijdige en systematische signalering, van de behoefte aan psychosociale 
zorg….is van groot belang om patiënten met een psychosociale zorgvraag goed en 
tijdig in beeld te krijgen en de juiste behandeling te 
geven. Er zijn wel richtlijnen beschikbaar, maar deze worden nog onvoldoende 
nagekomen… ‘ 
 
Actie/ aanbeveling: 
‘ Vroegtijdige signalering van psychosociale problemen dient …..gestructureerd 
onderdeel te zijn van het 
somatische zorgtraject….’ 
 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/10/27/kamerbrief-over-
psychosociale-zorg-bij-somatische-aandoeningen 





 
 
 
 

3 gesprekken coordinator ondersteuning 



• Coping: Hoe om te gaan met.. 
• Netwerk: Partner, kinderen, familie,etc 
• Werk 
• Lifestyle: Bewegen, voeding, slapen, 

energie 
• Herstelfase: Hoe pak je je normale leven 

weer op  

Onderwerpen/Adviezen 



Vragenlijsten 

 
• Lastmeter 
• Borgschaal voor vermoeidheid 
• Snaqscore 



 



De ideale patiënt 



Wat moet een “ideale patiënt” 
allemaal aan eigenschappen 
bezitten (en dus ook de naaste?) 



Ideale patiënt 

Flexibiliteit 
Geduld/tijd 
Kennis van emoties/coping 
Regie versus loslaten 
Doorzettingsvermogen/positiviteit 
Sociaal netwerk 
Balans aciviteit/rust 
Mondigheid/hulpvragen 
Dingen kunnen ondergaan 
Autonomie 
Vertrouwen 
Stap voor stap 
Veerkracht 



Coping strategieën 

• Vermijden 
• Ontkennen 
• Strijden 
• Aanvaarden 

 
 
 
 



Aanpassingsproces  



Paraplu 

Tijdsduur 



Invloed kanker op relatie en naasten 
In behandel fase 
 
 Samen tegen, samen sterk 
Zorgen/bescherming 

In herstel fase 
 
Ieder voor zich  
op eigen manier de draad oppakken (coping) 

 
 

Verandering op drie gebieden 
 
Sociaal   Wie doet de huishouding?  Wie brengt de kinderen naar school? Soms afhankelijk 
van vrienden en kennissen, steunend netwerk aanwezig? 
Veel mensen over de vloer, Verplichte kennissen 
Relationeel  Ongelijkwaardigheid in de relatie, Balans van geven en nemen verstoord, 
Intimiteit en seksualiteit, Kwaadaardigheid in de relatie (kanker kan letterlijk de relatie 
verzieken 
Economisch verlies van inkomen, risico verlies van baan, verlies van identiteit/status, hoge 
kosten 

 



Hoe zorg je voor jezelf  
• Erkenning dat jij het moeilijk hebt. 
• Leuke dingen doen om je accu op te laden. 
• Wat helpt mij en wat heb ik nodig en dit aangeven aan naasten. 
• Probeer je emoties te uiten. 
• De partner/naaste is net zo goed patiënt, en de patiënt is net zo goed 

partner/naaste. 
• Eigen structuur vasthouden/energie verdelen. 
• Schakel anderen in. 
• Geef anderen de kans om ook te geven. 
• Probeer de aan- en afwezigheid van seksualiteit en intimiteit te 

bespreekbaar te maken. 

 



Ondersteunde zorg 



Definities 
Ondersteunende zorg 

 

• Definitie Ondersteunende zorg: Alle paramedische zorg 
tijdens en na behandeling inclusief medisch 
specialistische revalidatiegeneeskunde. 
 

• zorgen dat iets of iemand niet uit zijn evenwicht raakt  
• helpen overeind te blijven 
• helpen als iemand het moeilijk heeft 

 



Inloophuizen 

Fysiotherapie 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg8L_njujLAhVHVBQKHdVbBAoQjRwIBw&url=http://www.livemylife.nl/pages/footer-menu/livemylife/partners.php&bvm=bv.117868183,d.d24&psig=AFQjCNFxKvL-CXQF_ymsAD5VTD_TF0u61A&ust=1459417175782845


Psychische (na)zorg 
• Care for Cancer (verwijzing arts, basispakket) 

• Medisch maatschappelijk werk > ziekenhuis en plaatselijk (geen kosten) 

• Poh-ggz (verwijzing huisarts) 

• Psycholoog (Ipso, Ookwijzer, Oncokompas, Verwijsgidskanker.nl) 
      (verwijzing nodig, basispakket) 

• Geestelijk verzorger > ziekenhuis, eigen kerkgenootschap, individuele zorgverleners (soms gedeeltelijk 
vergoed door aanvullende verzekering) 

• Inloophuizen (gratis) 

• E-health online cursussen, zoals angst na kanker en vermoeidheid van Helen Dowling Instituut ( verwijzing , 
basispakket) 

• Creatieve therapie (vaktherapie) (verschillende vergoeding, meestal vanuit aanvullende verzekering) 

• www.kankerinbeeld.nl (kleine bijdrage) 

 

http://www.kankerinbeeld.nl/


Ontspanning 

• Vaarkracht (gratis) 

• Inloophuizen (gratis of kleine bijdrage) 

• Massage bij kanker www.massagebijkanker.nl (aanvullend pakket, 
alternatieve zorg) 

• Yoga 
• Mindfulness 

http://www.massagebijkanker.nl/


Vermoeidheid/ conditie 

• Trainen bij onc. fysiotherapeut, www.onconet.nu      
(vergoeding verschilt per pakket, verwijzing nodig) 

• Stichting Tegenkracht (vergoeding verz./ eigen bijdrage) 

• Ergotherapie (wel/ geen verwijzing nodig afhankelijk van zorgverzekeraar, 10 uur per jaar vergoed 
uit basisverzekering) 

• Revalidatietraject (verwijzing arts, basispakket) 

• Nederland in beweging omroep max, gratis 

• Wandelen/ fietsen e.d. 
 

 



Voeding 

• www.voedingenkankerinfo.nl 
• www.dieetditdieetdat.nl  
      (geen verwijzing nodig, 3 uur vanuit de basisverzekering) 

• Diëtiste eigen ziekenhuis 

 

http://www.voedingenkankerinfo.nl/
http://www.dieetditdieetdat.nl/


Terugkeer naar werk 

• Bedrijfsarts/ werkgever 
• Re-turn (in samenwerking met werkgever, vergoeding  ook door werkgever) 

• Stap.nu (vergoeding in meeste gevallen door UWV, verzuimverzekeraar, werkgever) 

• Revalidatietraject (verwijzing arts, basispakket) 

• Ergotherapie (wel/ geen verwijzing nodig afhankelijk van zorgverzekeraar, 10 uur per jaar vergoed 
uit basisverzekering) 
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