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Samenvatting en inleiding
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Urologen worden in hun werk het meest gemotiveerd door hetgeen ze voor de patiënt kunnen betekenen: een goede kwaliteit van leven en een verschil 

voor ze kunnen maken. Voor zichzelf vinden ze het belangrijkste/meest motiverend dat ze zichzelf kunnen blijven ontwikkelen. 

De behoefte om goed te doen voor de patiënt komt ook naar voren in het feit dat men het belangrijk vindt om tijdens de diagnosefase vooral te bereiken dat 

patiënten alles goed begrijpen en zich gehoord voelen.

Bovendien zien urologen in dat het voor patiënten belangrijk is om inspraak te hebben in de behandelkeuze en om de consequenties van de behandeling 

voor hun verdere leven te bespreken. Vrijwel alle urologen beslissen naar eigen zeggen dan ook (bijna) altijd met patiënten samen. Wanneer dit niet 

gebeurt, lijkt dat vooral te maken te hebben met de inschatting dat de patiënt het niet voldoende zal begrijpen. 

De invulling van shared decision making verschilt enigszins, ongeveer de helft legt puur alle behandelopties met de voor- en nadelen voor, de andere helft 

geeft daarbij duidelijker aan welke hij of zij de beste vindt. 

Wensen ter verbetering die artsen hebben, hebben zowel voor zichzelf als voor de patiënt veel te maken met meer tijd voor uitleg en ondersteuning voor de 

patiënt. Een vrij groot deel van de urologen heeft zelf moeite met de tijdsdruk, bijna twee derde ondervindt daarvan een negatieve invloed op de motivatie in 

het werk. Dit lijkt deels samen te hangen met feit dat men het documenteren een te tijdrovend onderdeel van het werk vindt.

Ook kortere wacht- en doorlooptijden (met name rondom diagnostiek) komt meerdere keren naar voren als iets waar nog verbetering te halen valt. Gelukkig 

is er ook een niet gering deel van de urologen dat zowel voor zichzelf als voor de patiënt vindt dat het al heel goed gaat en dat er niet zoveel te verbeteren 

valt.

Specifiek van de vereniging Leven met blaas- of nierkanker zouden urologen vooral graag zien dat er nog meer aandacht besteed wordt aan informatie voor 

patiënten. Voor contact met zorgverleners is minder animo. Ongeveer een kwart zou het wel op prijs stellen als de vereniging de ervaringen van patiënten 

onder hun aandacht zou brengen en de plannen van de vereniging met hen zouden worden afgestemd.

Samenvatting van de belangrijkste inzichten
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De vereniging Leven met blaas- of nierkanker brengt mensen met blaas- of nierkanker met elkaar in contact.

In 2017 heeft Kantar Public in opdracht van de vereniging onderzoek gedaan onder blaas- en nierkankerpatiënten om hun ervaringen met de ziekte en de behandeling 

ervan in kaart te brengen.

In 2018 wilde Leven met blaas- en nierkanker onderzoek doen onder de behandelaars van deze patiëntgroep. We hebben ons daarbij nu alleen gericht op urologen. Het 

belangrijkste doel was om inzicht te krijgen in:

• De prioriteiten van behandelaars: drijfveren bij de behandeling van patiënten en in hun werk in het algemeen

• De manier waarop behandelaars aankijken tegen zaken als shared decision making/luisteren naar de behoeften van de patiënt en second opinions

Dit is belangrijk omdat:

• Het patiënten meer inzicht biedt in hun zorgverleners: wat kunnen ze verwachten? Dit kan bijvoorbeeld helpen bij meer wederzijds begrip.

• Het de patiëntenvereniging inzicht biedt in de mate waarin en de manier waarop behandelaars te bewegen zijn om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de 

zorg voor deze patiëntengroep.

We focussen ons in het onderzoek op de zorgverlening aan patiënten rondom de diagnose blaas- of nierkanker (en dus minder op het vervolgtraject van de 

daadwerkelijke behandeling en eventuele oncologische zorg).

Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door KWF en Roche.

Aanleiding van het onderzoek
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Centrale vraag en onderzoeksvragen

Wat zijn de belangrijkste drijfveren en prioriteiten van urologen in de zorg voor hun blaas- en nierkankerpatiënten?

3. Wat zouden urologen liever anders zien?

• Waardoor worden urologen beperkt in de mate 

waarin zij het werk kunnen doen zoals ze zouden 

willen?

• Bijvoorbeeld invloed van tijdsdruk, 

richtlijnen, ziekenhuisbudget, etc.

• Wat zou men het liefst anders of beter willen zien in 

de behandeling van blaas- en nierkanker?

• Voor zichzelf

• Voor de patiënt

2. Wat vinden urologen belangrijk in het contact 

met de patiënt op verschillende momenten rondom 

de diagnose en behandelkeuze?

• Wat vindt men belangrijk rondom de 

diagnosestelling?

• Wat vindt men belangrijk bij de behandelkeuze?

• Specifiek als het gaat om shared decision

making

• Specifiek als het gaat over second opinion 

en doorverwijzen

• Wat denkt men dat patiënten belangrijk vinden?

1. Wat zijn de algemene drijfveren van urologen in 

hun werk?

• Waardoor worden urologen gemotiveerd?

• Hierbij maken we onderscheid naar 

motivaties op verschillende niveaus en op 

verschillende gebieden. Bijvoorbeeld op het 

gebied van persoonlijke ontwikkeling, 

patiënttevredenheid, maatschappelijke 

bijdrage/ontwikkeling
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Dit onderzoek is uitgevoerd onder in totaal n=65 urologen. We kunnen niet met zekerheid zeggen of deze groep volledig representatief is voor de totale groep urologen in 

Nederland, aangezien hiervoor geen ideaalcijfers beschikbaar zijn. De steekproef is echter wel goed gespreid over verschillende typen ziekenhuizen en bovendien zijn 

zowel zowel urologen die veel blaas- of nierkankerpatiënten per jaar zien (n=33 zien meer dan 50 nieuwe patiënten per jaar) als urologen met minder patiënten (n=32) 

vertegenwoordigd zijn.

In de analyse is bekeken in hoeverre er verschillen bestaan tussen urologen die werkzaam zijn in verschillende typen ziekenhuizen en tussen urologen die meer of minder 

dan 50 blaas- en/of nierkankerpatiënten per jaar zien. Daarbij is het belangrijk om op te merken dat: 

• Urologen uit algemene en topklinische ziekenhuizen over het algemeen zijn samengenomen, omdat hun antwoorden vaak vrij vergelijkbaar zijn en omdat we zo een 

wat grotere ‘basis’ hebben (steekproefgrootte). Echter, het gaat nog steeds om slechts n=50 in totaal.

• Urologen uit academische en categorale* ziekenhuizen zijn eveneens samengenomen. Dit is een zeer kleine groep van slechts n=14 in totaal.

• Bij alle uitsplitsingen die we in dit rapport weergeven is het belangrijk te realiseren dat we ons baseren op deze kleine steekproeven, met name voor de groep 

academisch/categoraal. Daarom moeten deze resultaten zeer voorzichtig geïnterpreteerd worden en kunnen we vaak niet spreken van statistisch significante 

verschillen. Het zijn slechts indicaties.

• Wanneer er verschillen zijn, zijn die benoemd. Wanneer er geen verschillen tussen deze groepen genoemd zijn, zijn deze niet in de onderzoeksresultaten gevonden.

• Wanneer wij geen verschillen vinden, betekent dat niet altijd dat ze er in werkelijkheid niet zullen zijn, wij kunnen het echter niet met zekerheid zeggen op basis van 

onze data.

• Door afrondingsverschillen kunnen optellingen van percentages soms iets hoger of lager uitvallen dan verwacht op basis van de losse percentages. 

• De vraagstelling waarop resultaten gebaseerd zijn, is te vinden onderaan iedere pagina.

Een volledige onderzoeksverantwoording is te vinden in de bijlage.

Leeswijzer
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*Categorale ziekenhuizen: instellingen waar medische en verpleegkundige zorg voor een bepaalde ziekte, 

ziektegroep of aandoening of aan personen in een bepaalde leeftijdsklasse wordt verleend.



Urologen worden vooral gedreven door wat ze voor patiënten kunnen 

betekenen
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Als we kijken waardoor men het meest gemotiveerd wordt, komt kwaliteit van leven voor de patiënt duidelijk op de eerste plaats. Op plek twee en drie volgen met kleine afstand 

prettige/harmonieuze contacten met patiënten en het verschil kunnen maken voor urologiepatiënten. Zaken die meer met het belang van de arts zelf of van het vakgebied in het 

algemeen te maken hebben, worden beduidend minder vaak genoemd. Daarvan is het belangrijkste dat men zichzelf ook wil blijven ontwikkelen.

Doordat de steekproef van dit onderzoek slechts n=14 urologen uit academische/categorale ziekenhuizen bevat, kunnen we niet met zekerheid zeggen in hoeverre hun motivaties 

afwijken van die van hun vakgenoten in algemene of topklinische ziekenhuizen. We zien in onze data geen duidelijke verschillen.

Urologen worden het meest gemotiveerd door het bereiken van een goede 

kwaliteit van leven voor patiënten

9

Q4. Welke van onderstaande antwoorden motiveren u het meest? (basis: alle urologen, n=65) | * Urologen konden in deze vraag maximaal zes antwoorden geven, op volgorde van het meest motiverende naar het minst motiverende 

aspect. Er is een somscore berekend door het eerst gegeven antwoord 6 punten te geven, het tweede antwoord 5 punten, het derde antwoord 4 punten, etc. Deze punten zijn vermenigvuldigd met de antwoordfrequenties)

1. Kwaliteit van leven voor de patiënt

2. Prettige/harmonieuze contacten met patiënten

3. Het verschil kunnen maken voor urologiepatiënten

4. Mezelf blijven ontwikkelen

5. Het vakgebied verder helpen

6. Werken in een dyamische omgeving

7.Waardering voor mijn resultaten

8. De beste zijn in mijn vak

9. Waardering krijgen van mijn collega’s en de organisatie

263

247

242

140

82

80

71

55

50

Som score*: % dat het als nr 1 kiest:

32%

22%

23%

5%

2%

5%

5%

5%

5%



0% 22% 26% 23% 18% 8% 3%

1 2 3 4 5 6 7

Urologen vinden oncologische aandoeningen vaak een interessant deel van 

hun vakgebied
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22% 28% 9% 17% 15% 6% 3%

Ik pas graag nieuwe behandelopties 

zo snel mogelijk toe

Ik vind behandeling van 

oncologische aandoeningen het 

meest interessant

Ik vind alle typen aandoeningen even 

interessant

Ik pas liever behandelingen toe waar 

ik al veel ervaring mee heb

Ruim een vijfde van de urologen past nieuwe behandelopties graag zo snel mogelijk toe, maar de meerderheid is hierin enigszins ‘gematigd’. Dit lijkt niet te verschillen 

tussen urologen werkzaam in academische centra en urologen uit andere ziekenhuizen. 

Gemiddelde: 3,7

Gemiddelde: 3,1

Oncologische aandoeningen vormen voor veel urologen de meest interessante aandoeningen om te behandelen binnen hun vakgebied. Dit lijkt wat sterker te gelden voor 

urologen die werkzaam zijn in academische centra (maar let op, dit is gebaseerd op slechts n=14 urologen uit academische centra).

22% 11%

49% 9%

Q5. Waar gaat uw voorkeur naar uit bij de volgende tegenstellingen? (basis: alle urologen, n=65)

Academisch (n=14): 71%

Algemeen/topklinisch (n=49): 45%

Academisch (n=14): 8%

Algemeen/topklinisch (n=49): 14%



3% 9% 12% 17% 31% 20% 8%

Bij de keuze tussen breed inzetbaar zijn of sterk gespecialiseerd, neigen de urologen gemiddeld wat meer naar gespecialiseerd willen werken. Maar voor een groot deel 

van de urologen is dit slechts een lichte neiging en bovendien zijn sommigen toch liever breed inzetbaar. 

Hoewel we de resultaten van de groep academische urologen met enige voorzichtigheid moeten interpreteren (kleine basis, n=14), lijken zij veel vaker de voorkeur te 

geven aan sterke specialisatie dan urologen uit algemene en topklinische ziekenhuizen.

De meeste urologen hebben een (lichte) voorkeur voor gespecialiseerd zijn in 

plaats van breed inzetbaar
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Ik ben liever breed inzetbaar Ik ben liever sterk gespecialiseerd

12% 28%Gemiddelde: 4,5

Q5. Waar gaat uw voorkeur naar uit bij de volgende tegenstellingen? (basis: alle urologen, n=65)

Academisch (n=14): 0

Algemeen/topklinisch (n=49): 16%

Academisch (n=14): 57%

Algemeen/topklinisch (n=49): 18%



Goed overleg met patiënten wordt belangrijk gevonden
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Tijdens de diagnosefase is het voor urologen vooral van belang dat patiënten 

de behandelopties goed begrijpen en zich gehoord voelen 

13

Q6. We willen graag weten hoe belangrijk bepaalde zaken voor u zijn om te bereiken als u blaas-/nierkankerpatiënten ziet tijdens de diagnosefase (los van bereiken van zo goed mogelijke kwaliteit van leven). U kunt bij deze vraag 100 

punten verdelen, waarmee u kunt laten zien welk aspect het belangrijkst is en welk het minst belangrijk. | Q7. Zijn er nog andere zaken die voor u heel belangrijk zijn om te bereiken tijdens de diagnosefase? (basis: alle urologen, n=65)

34

25

10

9,4

8,5

6,4

6,1

Gemiddeld aantal 

punten:

1. Dat de patiënt alle behandelopties goed begrijpt

2. Dat de patiënt zich gehoord voelt

3. Dat de patiënt uw advies met betrekking tot de beste behandeloptie volgt

4. Dat de patiënt op de hoogte is van de mogelijkheden voor psychosociale ondersteuning

5. Dat de patiënt zich zo weinig mogelijk zorgen maakt

6. Dat de patiënt op de hoogte is van de mogelijkheid van een second opinion

7. Dat de patiënt op de hoogte is van het belang van een gezonde levensstijl

Naast deze aspecten noemen sommige urologen nog aanvullende punten die van belang zijn. Zo wordt 5 keer genoemd dat het bereiken van vertrouwen bij de 

patiënt in de arts en de behandeling een belangrijk doel is. Eveneens wordt 5 keer het snel en efficiënt doorlopen van het proces genoemd en tenslotte 4 keer dat 

er rekening gehouden wordt met de persoonlijke wensen en omstandigheden van de patiënt.

We kunnen op basis van dit onderzoek niet zeggen of deze belangen verschillen tussen verschillende groepen artsen.



Een ruime meerderheid van de urologen schat in 

dat patiënten veel waarde hechten aan de 

consequenties van de behandeling voor hun 

verdere leven. 

Verder zien urologen duidelijk in dat het belangrijk is 

voor patiënten om één aanspreekpunt te hebben in 

het ziekenhuis.

Daarnaast zien we dat veel urologen begrijpen dat 

het voor patiënten van belang is dat er verschillende 

behandelopties worden aangeboden of besproken 

en dat zij invloed hebben op de behandelkeuze 

(hoewel ook ruim 4 op de 10 urologen de behoefte 

aan invloed op de behandelkeuze wat gematigder 

inschat).

Men schat in dat patiënten tijdens de diagnosefase vooral veel waarde hechten 

aan de consequenties van de behandeling voor hun verdere leven
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Q8.Hoeveel waarde hechten patiënten naar uw inschatting aan onderstaande aspecten? (basis: alle urologen, n=65)

9%

28%

35%

49%

55%

63%

78%

85%

80%

66%

62%

48%

43%

35%

20%

13%

11%

6%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

Lotgenotencontact

Psychosociale ondersteuning

Zelf de relevante informatie kunnen vinden over ziekte en
behandelingen

Op de hoogte zijn van nieuwe behandelopties

Invloed hebben op de keuze voor de behandeling

Dat er verschillende behandelopties aangeboden en/of besproken
worden

Hebben van één aanspreekpunt in het ziekenhuis

Consequenties van de behandeling voor verdere leven

8 t/m 10 4 t/m 6 1 t/m 3

8,2

8,0

7,7

7,5

7,0

6,8

6,4

5,6

Gemiddeld 

rapportcijfer



52% 29% 11% 5%2%2%

3%

10%

10%

16%

32%

45%

45%

52%

55%

39%

45%

42%

32%

16%

23%

13%

3%

6%

10%

6%

3%

3%

zeer sterk sterk Enigszins

Nauwelijks helemaal niet

Het aanbieden en bespreken van 

verschillende behandelopties wordt 

door urologen gezien als iets dat erg 

belangrijk is voor patiënten: een 

rapportcijfer 7,7

(waarbij 1 heel onbelangrijk en 10 heel 

belangrijk is).

Invloed hebben op de keuze voor de 

behandeling wordt eveneens als 

belangrijk voor patiënten ingeschat, met 

rapportcijfer 7,5

Blaas- en nierkankerpatiënten worden dan ook vrijwel 

altijd betrokken bij de keuze voor een behandeling

De manier waarop men een patiënt wel of niet betrekt 

in de behandelkeuze hangt vooral samen met de 

mate waarin de patiënt hier zelf om vraagt en met 

de inschatting van de mate waarin de patiënt het zal 

begrijpen. 

Let op: dit betekent niet dat sommige urologen de patiënt 

helemaal niet betrekken wanneer deze er niet zelf om vraagt 

of als men inschat dat de patiënt niet alles zal begrijpen.

Leeftijd van de patiënt speelt bij sommigen wel een 

rol, bij anderen juist niet.

Shared decision making wordt erg belangrijk gevonden en veel gedaan
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Altijd met 

patiënt samen 

beslissen

82% 2%

Nooit  met patiënt 

samen beslissen

Q8 Hoeveel waarde hechten patiënten naar uw inschatting aan onderstaande aspecten? | Q10 In hoeverre betrekt u blaas- of nierkankerpatiënten over het algemeen bij de keuze voor een behandeling (shared decision making)? | 

Q11 In hoeverre hangt de manier waarop u de patiënt al dan niet te betrekt in de behandelkeuze samen met ... (basis: alle urologen, n=65)

De mate waarin de patiënt er zelf 

om vraagt

De inschatting van de mate waarin 

de patiënt het zal begrijpen

De psychische staat van de patiënt

De urgentie van de behandeling

De leeftijd van de patiënt



Ruim de helft van de urologen legt alle opties aan de patiënt voor (51%), maar geeft 

daarbij zelf duidelijk aan welke hij of zij de beste vindt. Dit doen artsen in 

academische/categorale ziekenhuizen relatief vaak.

45% legt alle opties voor, inclusief alle voor- en nadelen. Dat gebeurt meer in de niet-

academische centra.

Slechts 3 urologen zeggen alleen de opties voor te leggen die zij zelf de beste vinden.

Behandelopties die men niet zelf kan aanbieden, legt vrijwel iedereen altijd of vaak voor. 

Artsen in algemene en topklinische ziekenhuizen zeggen vaker dit altijd te doen (52%) en 

artsen in academische of categorale ziekenhuizen antwoorden hierop vaker ‘vaak’ (50%).

Urologen leggen patiënten verschillende behandelopties voor, maar 

verschillen enigszins van elkaar in de manier waarop ze shared decision

making invullen
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Q12. Legt u, wanneer u een patiënt betrekt bij het maken van een behandelkeuze, over het algemeen alle opties voor behandelingen voor of maakt u een voorselectie? | Q13. In hoeverre legt u ook behandelopties aan de patiënt voor 

die u zelf niet kunt aanbieden, maar die de patiënt elders wel zou kunnen krijgen? (basis: alle urologen, n=65) | Significante verschillen zijn vet gedrukt

5%

45%

51%

Ik leg alleen de opties
voor die ik de beste

vind

Ik leg alle opties voor,
incl. alle voor- en

nadelen

Ik leg alle opties voor,
maar geef wel aan

welke ik het beste vind

Algemeen/

topklinisch:

(n=49) (n=14 !)

47%

49%

4%

8%

37%

52%

nooit

soms

vaak

altijd

Academisch/

categoraal:

71%

21%

7%

57%

35%

6%

- -

29%

50%

14%

-



Urologen zijn enigszins verdeeld in hoe ze omgaan met patiëntwensen die niet 

medisch inhoudelijk de beste zijn

17

Q14. Hoe gaat u om met wensen van de patiënt als deze niet overeenkomen met de medisch-inhoudelijk beste keuze? (basis: alle urologen, n=65)  

6%

14%

34%

46%

Anders, namelijk…

Dat vind ik lastig, maar de keuze van de patiënt staat altijd
voorop en daar ga ik in mee

Dat vind ik lastig en ik probeer de patiënt dan alsnog te
overtuigen van de medisch-inhoudelijk beste keuze

Daar heb ik geen moeite mee en ik wijs de patiënt wel zo
duidelijk mogelijk op de consequenties

Van de urologen zegt 46% er geen moeite mee te hebben als patiënten wensen hebben die niet medisch inhoudelijk de beste keuze zijn. Zij wijzen patiënten dan wel zo 

goed mogelijk op de consequenties ervan.

Ruim de helft geeft aan dit wel lastig te vinden. Een groot deel van hen probeert de patiënt dan alsnog te overtuigen van de beste keuze, terwijl een wat kleiner deel 

ondanks de moeite die hij ermee heeft toch meegaat met de wens van de patiënt. 

De urologen die ‘anders, namelijk’ kozen (6%), gaven aan de keuze van de patiënt te respecteren wanneer deze niet overeen kwam met de medisch inhoudelijk beste 

keuze of irreel was. Echter, wilden de artsen dan niet verder als hun behandelend arts. 

We zien hierin geen duidelijke verschillen tussen urologen uit verschillende typen ziekenhuizen of met meer/minder patiënten.



Verbeterpunten zitten vooral in de tijd en aandacht die aan de patiënt besteed 

kunnen worden en verkorten van wacht- en doorlooptijden
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Tijdsdruk is een aandachtspunt; menig uroloog heeft hier moeite mee

19

6% 26% 20% 48% 3%

Ruim de helft (51%) van de urologen geeft 

aan voldoende tijd te hebben tijdens 

patiëntafspraken om te kunnen bespreken 

wat men belangrijk vindt. 

Echter, er is ook een ruime groep (32%) die 

het daar niet mee eens is.

Ondanks dat de helft voldoende tijd 

zegt te hebben, ervaart ook meer 

dan de helft (53%) een te hoge 

tijdsdruk in het werk.

2%6% 38% 35% 18% 12% 51% 31% 6% 18%

zeer negatief negatief neutraal positief zeer positief

Voor bijna twee derde (63%) heeft de 

tijdsdruk dan ook een negatieve invloed 

op de motivatie in hun werk. 

Q15. In hoeverre bent u het eens met de onderstaande stellingen? | Q16. Hoe beïnvloeden onderstaande zaken uw motivatie in uw werk? (basis: alle urologen, n=65)  

Ik heb over het algemeen voldoende tijd 

tijdens patiëntafspraken om te kunnen 

bespreken wat ik belangrijk vind

Ik ervaar een te hoge tijdsdruk in mijn werk Hoe beïnvloedt tijdsdruk uw motivatie in uw 

werk?

We zien hierin geen verschillen tussen urologen uit verschillende typen ziekenhuizen of met meer/minder patiënten per jaar.



Documenteren wordt belangrijk gevonden, maar ook te tijdrovend en voor 

bijna de helft heeft het een negatieve invloed op de motivatie

20

Vrijwel alle urologen (92%) zijn het 

ermee eens dat het belangrijk is dat er 

gedocumenteerd in de zorg. Slechts 2%

is het hier niet mee eens.

Desondanks vindt (74%) dat hij/zij 

teveel moet documenteren in het 

werk.

Bijna de helft (46%) ondervindt dan ook 

een negatieve invloed van dit 

documenteren en vastleggen van 

gegevens op hun motivatie in hun werk. 

Toch wordt 20% hier juist positief door 

gemotiveerd en staat een derde er 

neutraal tegenover.

Q15. In hoeverre bent u het eens met de onderstaande stellingen? | Q16. Hoe beïnvloeden onderstaande zaken uw motivatie in uw werk? (basis: alle urologen, n=65)  

Het is belangrijk dat we duidelijk 

documenteren in de zorg

Ik vind dat ik teveel moet documenteren in 

mijn werk
Hoe beïnvloedt documenteren/vastleggen van 

gegevens uw motivatie in uw werk?

2% 6% 60% 32% 2%
3% 22% 37% 37% 5% 42% 34% 20%

zeer negatief negatief neutraal

positief zeer positief weet niet

We zien hierin geen verschillen tussen urologen uit verschillende typen ziekenhuizen of met meer/minder patiënten per jaar.



Richtlijnen worden door de meeste urologen gezien als goed en prettig 

hulpmiddel
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De meeste urologen (75%) vinden 

richtlijnen een goed hulpmiddel bij het 

maken van de beste keuzes voor 

patiënten. Slechts 5% is het hier niet 

mee eens.*

Richtlijnen worden bovendien niet als 

beperkend gezien (68% vindt ze niet 

beperkend, 22% is neutraal).

Er is een kleine groep urologen 

(11%) die wel vindt dat men hierdoor 

in de vrijheid van behandelkeuze 

wordt beperkt.* 

Over het algemeen hebben richtlijnen en 

positieve invloed op de motivatie van 

urologen in hun werk (68% wordt 

hierdoor positief gemotiveerd).

Wederom is er een kleine groep (6%) 

die aangeeft dat dit een negatieve

invloed heeft.* 

Q15. In hoeverre bent u het eens met de onderstaande stellingen? | Q16. Hoe beïnvloeden onderstaande zaken uw motivatie in uw werk? (basis: alle urologen, n=65)  

Richtlijnen beperken mij in mijn vrijheid om de 

beste keuzes voor mijn patiënten te maken
Hoe beïnvloeden richtlijnen uw motivatie in 

uw werk?
Richtlijnen zijn een goed hulpmiddel bij het 

maken van de beste keuzes voor patiënten

5% 18% 63% 14% 15% 52% 22% 6%5% 3%3% 26% 65% 3%

zeer negatief negatief neutraal

positief zeer positief weet niet

* De urologen die negatief zijn, zijn allen werkzaam in algemene en topklinische ziekenhuizen, dit komt onder de ondervraagde urologen uit academische en 

categorale ziekenhuizen niet voor. 



Salaris en publicatie van eigen artikelen hebben logischerwijs een positieve 

invloed op de motivatie van de meeste urologen; naar verhouding is deze 

positieve invloed minder sterk dan die van richtlijnen 
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3%3% 26% 65% 3%

zeer negatief negatief neutraal

positief zeer positief weet niet

0%0% 52% 34% 6% 8%

zeer negatief negatief neutraal

positief zeer positief weet niet

Hoe beïnvloedt salaris/inkomen uw motivatie 

in uw werk?
Hoe beïnvloedt de publicatie van uw artikelen 

uw motivatie in uw werk?

Academisch/categoraal: 86% (zeer) positief

Algemeen/STZ: 29% (zeer) positief)

Publicatie van eigen artikelen heeft voor 40% een (zeer) 

positieve invloed op de motivatie (voor niemand een 

(zeer) negatieve)

Salaris heeft voor 49% een (zeer) positieve invloed op de 

motivatie (voor 3% een (zeer) negatieve)

We zien geen duidelijk verschil tussen 

academisch/categoraal en algemeen/STZ

Q16. Hoe beïnvloeden onderstaande zaken uw motivatie in uw werk? (basis: alle urologen, n=65) 



Bijna een kwart geeft aan meer tijd te willen hebben 

voor de patiënt. Vaak gaat het dan om meer tijd voor 

ondersteuning en uitleg.

“Meer tijd om met name in deze eerste belangrijke 

fase de patient goed te informeren ( omdat patient in 

deze fase vaak veel vragen en onzekerheden heeft ). 

Vaak maak ik een vervolgafspraak na 1 week voor 

een nader gesprek.”

Wacht- en doorlooptijden worden eveneens door bijna 

een kwart genoemd. Daarbij gaat het vaak om het 

versnellen van de diagnostische fase (bv. wachten op 

diagnostische tests), maar ook de doorlooptijden 

tussen verschillende stappen, oftewel de 

samenwerking worden regelmatig genoemd.

“Soepeler samenwerking met ondersteunende 

disciplines in mijn ziekenhuis. ('straatjes', begrip voor 

noodzaak snelle doorstroming van de patiënt.”

“Snellere toegang tot diagnostische procedures 

(radiologie, nucleaire).”

5% geeft aan minder tijd kwijt te willen zijn aan 

administratieve zaken/registratie.

14% is gewoon tevreden en geeft expliciet aan geen 

wensen te hebben. Eveneens antwoordt 12% weet 

niet/geen antwoord, wat ook geïnterpreteerd kan 

worden als dat men geen hele duidelijke wensen ter 

verbetering heeft.

Verder is er nog een aantal zeer diverse antwoorden 

genoemd, deze zijn te vinden in de volledige lijst met 

open antwoorden in de bijlage.

In hun eigen werk zouden urologen vooral meer tijd willen om aan de patiënt te 

besteden en willen zien dat wacht- en doorlooptijden korter worden

23

23% 23% 5%

14% (+12%)

Q17. Wat zou u graag anders of beter willen zien in uw eigen werk met betrekking tot nier- en/of blaaskanker (met name rondom de diagnosefase)? (basis: alle urologen, n=65)



Urologen zouden voor patiënten vooral willen dat er 

meer tijd is om ze uitleg te geven. Daarmee hangt 

samen dat 5% aangeeft dat een vast aanpreekpunt 

gewenst is en 5% specifiek dat een casemanager 

wenselijk is.

“Minder werkdruk zodat de behandelaar ook 

makkelijker tijd kan vrij maken tussendoor voor 

gewoon contact van mens tot mens.”

“Misschien een duidelijker aanspreekpunt, 

rechtstreeks telefoonnummer.”

Veel urologen zouden graag snellere behandeling 

(9%) en diagnostiek (12%) en kortere wachttijden 

(9%) zien voor patiënten.

“Sneller geholpen kunnen worden (wachtlijst, te traag 

diagnostisch proces, te lange wachttijd voor een 

operatie).”

Voorlichting (betere voorlichting, folders, websites) 

wordt door 8% genoemd.

“Nog betere voorlichtingsfolders en/of internetsites die 

mijn verhaal uit de spreekkamer nog eens vertellen.”

8% is gewoon tevreden en geeft expliciet aan geen 

wensen te hebben. Eveneens antwoordt 12% weet 

niet/geen antwoord, wat ook geïnterpreteerd kan 

worden als dat men geen hele duidelijke wensen ter 

verbetering heeft.

Verder is er nog een aantal zeer diverse antwoorden 

genoemd, deze zijn te vinden in de volledige lijst met 

open antwoorden in de bijlage

Tijd voor de patiënt en kortere wacht- en doorlooptijden zijn eveneens de 

belangrijkste verbeterpunten die urologen voor patiënten zouden willen zien 
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Q18. Wat zou u voor patiënten graag anders of beter willen zien in de zorg rondom nier- en/of blaaskanker? (basis: alle urologen, n=65)

12%

5% vast aanspreekpunt

5% Case manager/

management

30%

8%

8% (+12%)



Urologen die in academische en categorale ziekenhuizen werken geven opvallend vaker aan dat 

aandacht besteed mag worden aan lotgenotencontact, evenals aan financiering voor (onderzoek 

rondom) blaas- en nierkankerzorg. Urologen in andere ziekenhuizen lijken wat meer open te staan 

voor aandacht/contact van de vereniging richting hen als beroepsgroep.

Urologen die meer dan 50 patiënten per jaar zien, zien relatief veel in het onder de aandacht 

brengen van blaas- en nierkanker bij het brede publiek.

Urologen zien vooral graag dat LMBN nog meer aandacht besteedt aan 

informatie voor patiënten, voor contact met zorgverleners is wat minder animo
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Q19. Aan welke aspecten zou de patiëntenorganisatie Leven met blaas- of nierkanker meer aandacht en energie moeten besteden? (meer antwoorden mogelijk) (basis: alle urologen, n=65) | significante verschillen zijn vet gedrukt

3%

23%

25%

34%

34%

37%

46%

48%

55%

anders, namelijk...

Afstemming van plannen en activiteiten van de vereniging met
zorgverleners

Ervaringen van buiten de spreekkamer en behandeling onder
aandacht van zorgverleners brengen

Blaas- en nierkanker onder de aandacht brengen bij het brede
publiek

Zich sterk maken voor meer financiën voor blaas- en
nierkankerzorg en het onderzoek

Brede publiek informeren over symptomen van blaas- en
nierkanker

Informatiemateriaal dat artsen mee kunnen geven aan de
patiënt

Lotgenoten met elkaar in contact brengen

Website als wegwijzer voor patiënten

Algemeen/

topklinisch:

(n=49)

Academisch/

categoraal:

(n=14 !)

53% 64%

41% 71%

49% 36%

37% 36%

22% 64%

35% 36%

29% 14%

27% 14%

4% 0

Minder dan 

50 patiënten:

(n=32)

Meer dan 50 

patiënten:

(n=33)

53% 58%

47% 48%

53% 39%

34% 39%

38% 30%

19% 48%

19% 30%

19% 27%

3% 3%



Bijlage: onderzoeksverantwoording



Onderzoeksverantwoording

Doelgroep en steekproef

De doelgroep bestaat uit urologen. In totaal hebben 65 urologen meegewerkt aan het onderzoek.

Steekproefbron/ Steekproef

n=37 uit het Kantar Public specialistenpanel

n=28 via een link die gedeeld is door de NVU

De verdeling over typen ziekenhuis en aantal blaas-/nierkankerpatiënten dat men ziet is als volgt: 

Methode: CAWI (online onderzoek)

We hebben gebruik gemaakt van een online vragenlijst (CAWI). Urologen uit ons panel zijn uitgenodigd per e-mail met daarin een persoonlijke link. Voor de overige – via jullie eigen 

contacten benaderde – urologen en evt. verpleegkundigen leveren wij een zogenaamde ‘open link’, die gelijk is voor iedereen. De vragenlijst kan op verschillende devices worden ingevuld.
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Veldwerk

Veldwerkperiode:21 november t/m 5 december 2018.

De gemiddelde invulduur van de vragenlijst bedroeg 11 minuten.

totaal
algemeen 

ziekenhuis

topklinisch/

STZ-

ziekenhuis

academisch 

of categoraal 

ziekenhuis

anders, 

namelijk...

Geen 

patiënten

Minder dan 

5 patiënten

Tussen de 5 en 

20 patiënten

Tussen de 21 

en 50 patiënten

Meer dan 50 

patiënten

Kantar Public panel 37 14 14 8 2* 1 2 - 13 21

NVU 28 11 11 6 - - 4 12 12

* Dit betreft 2 ZBC’s



Meer mogelijkheden krijgen om alles te doen

Snellere doorloop tijd aanvullende onderzoeken

Ik hoop dat er voor spierinvasief blaascarcinoom nog betere 

behandelingsopties komen.

Meer ondersteuning

Nvt

Kortere wachttijden

Kortere doorlooptijden van de diagnostische test om de diagnose 

rond te krijgen. Dus snellere PA uitslag, snellere toegang tot 

beeldvorming.

Tijd voor de patient

-

Meer tijd voor uitleg. maar onco vpl is erg fijn.

Sneldiagnostiek en korte wachttijd voor ok

Snellere planning aanvullend onderzoek/operatie, meer tijd om 

alles te bespreken met patiënt

-

Meer tijd voor pt

Betere planning

1. Dat de eerste lijn alle patiënten met macroscopische 

hematurie,  die boven de leeftijd van 40 jaar zijn meteen 

doorverwijst en niet 3 keer metAB behandeld. De eerste lijn zou 

beter geschoold  moeten worden.  2. Het is bizar om een hoger 

volumenorm te eisen voor prostatectomieën dan voor 

cystectomieën: de mortaliteit en de morbiditeit is bij de laaatse

categorie aanmerkelijk hoger.

Meer tijd om met name in deze eerste belangrijke fase de patient

goed te informeren ( omdat patient in deze fase vaak veel vragen 

en onzekerheden heeft ). Vaak maak ik een vervolgafspraak na 1 

week voor een nader gesprek.

Iets meer tijd om met de patiënt te spreken

Meer waardering van ziekenhuisbestuur en verzekeraar...........

Geen wensen

Fasttrack

Meer tijd minder registratie. echt een gesprek kunnen voeren, 

emoties de ruimte kunnen geven

Wij zijn georganiseerd in een oncologisch netwerk met 7 

samenwerkende zkh inclusief de academie. daarmee ben ik zeer 

tevreden.

Meer landelijke uniformiteit in behandeling.

Weinig

Adm. Ondersteuning

Het is nu financieel en logistiek niet mogelijk om biomaterialen 

van de patienten op moment van diagnose op te slaan. Dat is 

ontzettend belangrijk voor toekomstig onderzoek. Ook de nieuwe 

privacywetgeving is een enorme belemmering om 

wetenschappelijk (moleculair) onderzoek te doen met 

patientenmaterialen. De bureaucratie die deze wet met zich mee 

brengt is rampzalig voor het doen van w.o.

-

-

MDO’s mogen landelijk gestructureerder en meer volgens de 

richtlijn, wetenschappelijke onderbouwing

Geen

Betere ondersteuning voor de patiënt: shares decision making 

met digitale folders met bewegend beelden

Spiegelinfo met andere ziekenhuizen

Niets specifiek

-

Meer gespecialiseerd werken

Sneller een diagnose kunnen stellen

Snellere diagnostiek voor ptn met hematurie (bv door het direct 

aanbieden van kennismaking, scopie en beeldvorming op 1 dag)

Open antwoorden Q17 (I)
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Bij nierkanker is de open partiele nefrectomie de moeite waard 

om te vermelden wanneer  deze met hydrodissectie gebeurt : we 

passen zowel deze  methode als de robotchirurgische partiele 

nefrectomie toe, voor beide zijn verschillende voor en nadelen.

Meer tijd voor informatie te geven.

tijd gedurende spreekuur

Zelf patient helemaal behandelen

Soepeler samenwerking met ondersteunende disciplines in mijn 

ziekenhuis. ('straatjes', begrip voor noodzaak snelle doorstroming 

v pt)

Ik heb op dit moment geen wensen tot verbetering.

Meer OK tijd, betere doorstroming

Optimale diagnostiek om tot het beste behandeladvies te komen

Beter lotgenoten contact onder patienten.

Minder lange wachttijden

Geen

De verlooptijd van de primaire diagnostiek tot aan de ingreep 

mag efficiënter.

Meer tijd voor de patient

Meer tijd, meer ondersteuning

Meer waardering van overheid en verzekeraars

Meer tijd voor counseling. Ten aanzien van teveel documenteren 

doel ik met name allerlei zaken die voor de facturering nodig zijn 

of verplicht items die aangevinkt moeten worden.  Strakkere 

tijdslijnen in het zorgpad.

Snellere toegang tot diagnostische procedures (radiologie,  

nucleaire)

Nvt

Nvt

Toegang tot diagnostiek/beeldvorming (sneller)

Het 'gezeur' over lateralisatie: laten we (via het INKL) nu eindelijk 

maar eens gaan kijken naar uitkomsten en niet naar aantallen. Ik 

denk dat de patiënt daar pas echtbij gebaat is :-)

Meer tijd voor uitleg

Iedere patiënt 1 aanspeekpunt binnen alle disciplines

Betrouwbaar diss onderzoek

Niets

Regionale expertise bundelen en verbeteren.

Geen wensen.

Open antwoorden Q17 (II)
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Snellere diagnostiek en behandeling

Keuzehulp

Verbetering van therapie voor spierinvasief blaascarcinoom

Meer ondersteuning

Nvt

Kortere wachttijden tot zorg, behandeling. Minder werkdruk zodat 

de behandelaar ook makkelijker tijd kan vrij maken tussendoor 

voor gewoon contact van mens tot mens.

Nog betere voorlichtingsfolders en/of internetsites die mijn 

verhaal uit de spreekkamer nog eens vertellen

Meer aandacht voor hun vragen

-

Iedereen een onco vpl die tevens aanspreekpunt is.

Meer psychosociale begeleiding voor iedere patient

Meer inzet case-managers

-

tijd op spreekuur

Nu prima geregeld

Minder diagnostisch delay bij patiënten die macrohematurie 

hebben.

Kortere wachttijd operatie

Mogelijkheid blaassparende behandeling evalueren liefst en bij 

voorkeur in een gerandomiseerde studie onderzocht

Sneller en doeltreffender handelen

Weinig

Kortere wacht- en doorlooptijden

Ad hoc geen wensen

Blaas: spoelingen

Dat alles nog sneller gaat

Centralisatie

-

Snellere diagnostiek

Sneller een diagnose kunnen stellen

Meer tijd aan ze kunnen besteden.

Ik denk dat dat goed loopt, misschien een duidelijker 

aanspreekpunt, rechtstreeks telefoonnr.

-

Screening voor nierkanker en aneurysmata tezamen dmv Echo

Zie vorig antwoord.

Meer tijd voor vragen

Sterke vermindering van administratieve rompslomp (indicatoren, 

DBC's etc.....)

Effectiever met minder neveneffecten

Snellere behandelcyclus

Meer tijd

Ook voor de patient is het in ons zkh goed geregeld met ruim 

voldoende tijd voor de pt door combinatie afspraak met arts/onco

verplk

Meer reeele inschatting van prognose/ernst ziektebeeld kunnen 

krijgen.

?

?

Vlotte afhandeling , snelle diagnostiek, snelle therapie

Cystectomie behandeling in de regio behouden

Minder wachttijd voor een ingreep .

Open antwoorden Q18 (I) 
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Optimale begrijpelijke voorlichting

Zie laatste vraag.

Wachttijden

Niets

Met de juiste thuiszorg of verpleeghuiszorg zouden patiënten 

eerder uit het ziekenhuis ontslagen kunnen worden.

Beter case management

Meer case-managers

Sneller geholpen kunnen worden (wachtlijst, te traag diagnostisch 

proces, te lange wachttijd voor een operatie)

Één aanspreekpunt strakkere tijdslijnen

Idem vorige vraag

Nvt

Dat er goede documentatie komt waarin er ook richting tijdsdruk 

goede en betrouwbare informatie staat voor de patiënt. Hierdoor 

kan de soms irreëel bezorgdheid gekanaliseerd worden zonder in 

de spreekkamer hierover te veel woorden aan vuil te hoeven 

maken.

Idem

Centrale database

Nog betere voorlichtingsfolders om mee te geven bij het eerste 

consult

Zie hiervoor

Minder bijwerkingen van BCG blaasinstillaties/alternatief hiervoor

Volgens mij gaat het zo goed

(boven) regionale expertise bundelen en eventueel expertise 

centra maar zo mogelijk in eigen ziekenhuis behandelen en 

vervolgen

Recentere folder KWF

Open antwoorden Q18 (II)
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