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Plan van aanpak werkgroep Oncologische (na)zorg 
ELZIS vraagt haar aangeslotenen met regelmaat of er (acute) problemen zijn die zij graag opgelost 

zien. In januari 2020 vond opnieuw een inventarisatie plaats. Een van de speerpunten die naar voren 

kwam, was de matig gecoördineerde manier waarop (na)zorg voor oncologie patiënten is geregeld. 

Vlak daarna ontstond in huisartsenpraktijk De Bundeling de behoefte om oncologie patiënten beter 

te begeleiden. De praktijk zocht daarvoor contact met een gespecialiseerd verpleegkundige en 

Allerzorg, een grote aanbieder van diverse vormen van thuiszorg waaronder ‘care for cancer’.  
 

Zodra bekend werd dat deze twee parallelle initiatieven ontstonden, werd contact gelegd tussen 

beide organisaties. Eén vergadering bleek voldoende om de twee initiatieven samen te voegen en 

een multidisciplinaire werkgroep samen te stellen. De werkgroep is groot en bestaat uit een 

ergotherapeut, een huisarts, een oncologie fysiotherapeut, een apotheker/ELZIS bestuurder, een 

diëtist, een praktijkondersteuner GGZ, een haptotherapeut een palliatief verpleegkundige en een 

oncologie verpleegkundige. De werkgroep heeft een externe, onafhankelijke voorzitter en wordt 

ondersteund door de ELZIS coördinator. De werkgroep oncologische (na)zorg is in juni 2020 van start 

gegaan. 

 

 

Oncologische (na)zorg 

 

Wat is de huidige situatie 

Kankerpatiënten overleven vaak hun ziekte en leven (veel) langer door, waarbij kanker bijna een 

chronische aandoening lijkt te worden. Er is bij zorgverleners en bij patiënten onvoldoende bekend 

wat mogelijk is aan (na)zorg, ondersteuning en begeleiding in de eerste lijn. Bovendien is er geen of 

nauwelijks verbinding met de informele zorg (0de lijnszorg door vrijwilligers, familie en 

mantelzorgers). Verbetering van begeleiding is reëel en wenselijk.  

Vele patiënten ervaren de overgang van ziekenhuis naar (t)huis als (te) groot. Wat zijn de gevolgen 

van hun ziekte op lange termijn, lichamelijk, emotioneel en sociaal maatschappelijk? Ook hier is 

verbetering om duidelijk te maken wat het aanbod in Soest is, wenselijk en mogelijk. 

 

Doelgroep 

Een op de drie mensen krijgt kanker. Het jaarlijkse aantal mensen dat de diagnose krijgt, is de 

afgelopen jaren sterk gestegen van 56.000 in 1989 naar 116.000 in 2018 (bron: Nederlandse 

Kankerregistratie). Een verdubbeling.  

De 5-jaars overleving na kanker is 64% en stijgt gestaag. Dit percentage betreft het aantal mensen 

dat vijf jaar na de diagnose kanker nog in leven is. Helaas ervaren veel mensen tot lange tijd na de 

behandeling of zelfs blijven klachten van de ziekte en/of behandeling, de zogenaamde ‘late gevolgen’ 
zoals chronische vermoeidheid. In 2020 is één op 20 inwoners een overlever van kanker. ELZIS ‘zorgt’ 
voor 40.000 inwoners. Dat betekent dat 2.000 mensen een overlever is. Een op drie daarvan wordt 

vroeg of laat geconfronteerd met late gevolgen van kanker.   

Het anticiperen op late effecten (metabool syndroom, snelle veroudering van organen) van kanker is 

voor nu nog een te ambitieus doel om op dit nemen. Toch noemt de werkgroep dit aandachtspunt 

wel omdat we voorzien dat dit in de (nabije) toekomst belangrijk kan worden.  

 

Doel 

De werkgroep stelt zich ten doel om te zorgen dat al het zorgaanbod in Soest voor kankerpatiënten 

in de eerste lijn bekend is. Dat wil zeggen betere en goed toegankelijke informatievoorziening voor 

patiënt, zorgverlener, het informele netwerk, het sociaal domein en het ziekenhuis (website, folder). 

https://www.iknl.nl/nkr
https://www.iknl.nl/nkr
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Dit zorgaanbod is voor kankerpatiënten in elke fase van hun ziekte en voor alle 

zorgverleners helder en beschikbaar. Zorgverleners stellen hun kennis en expertise voor 

mensen die leven met of na kanker beschikbaar aan patiënten en collega’s. 
Verder wil de werkgroep werken aan een naadloze overgang van het ziekenhuis naar de 

eerste lijn én aan een naadloze onderlinge overdracht/verwijzing binnen de eerste en nulde lij 

(sociaal domein).  

 

Kankerpatiënten kunnen als gevolg van hun behandeling en/of ziekteproces meer kans maken op 

uitval waardoor zij (tijdelijk of langdurig) niet kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. Dit kan als 

gevolg hebben dat deze patiënten minder participeren in de maatschappij en dat deze patiënten 

verliezen aan kwaliteit van leven. Dit kan leiden tot aanzienlijke kosten. Wij willen dat zorgverleners 

nauw samenwerken en de patiënt centraal stellen. Zijn/haar wens vormen ons uitgangspunt. Deze 

uitspraak van een kankerpatiënt benadrukt nog eens het belang van ons doel: ‘Ik denk dat een 
kankerbehandeling niet alleen moet gaan over het behandelen van de tumor; maar over de 

behandeling van de hele mens achter de tumor. Kanker raakt meer facetten dan slechts het fysieke.’ 
 

 

Het doel is:  

Specifiek : de (na)zorg, ondersteuning en begeleiding voor nieuwe en chronische oncologie 

patiënten die daar gebruik van willen maken goed en duidelijk georganiseerd. 

Duidelijk voor de patiënt, duidelijk voor de zorgverlener. De oplossingen 

(website/folder en huisbezoek/spreekuur) dragen bij aan de groeiende ontwikkeling 

dat de juiste hulp op het juiste moment wordt ingezet. Uitgangspunt is de wens van 

de goed geïnformeerde en ondersteunde patiënt en is gericht op zelfmanagement 

van de patiënt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het (zorg)aanbod in Soest.  

De overdracht tussen 2e en 1ste lijn, tussen 1ste lijn onderling en overdracht naar 0de 

lijn zijn (sterk) verbeterd. Informatie wordt tijdig en zo compleet mogelijk gedeeld.  

 

Meetbaar  : het kwantificeren van dit doel is lastig. Een 0-meting is nauwelijks te realiseren. Hoe 

meet je verbeterde kwaliteit van leven? Is het streven minder verwijzingen naar de 

2de lijn? Kun je een eventuele afname van onnodige of overbodige behandelingen 

meten? Bekend is dat zorgverleners behoefte hebben aan meer kennis (naar wie kan 

ik met welke patiënt naar toe). Ook bij patiënten leeft deze behoefte (op basis van 

een beperkte peiling onder patiënten).  

De werkgroep informeert aan het begin en aan het einde van haar activiteiten bij de 

ELZIS aangeslotenen welke kankerpatiënten zij nu behandelen (welke fase, op basis 

van welke verwijzing) en wat hun ervaring is. De werkgroep zal de aangeslotenen 

stimuleren dit actief te bespreken met hun patiënt (hoe ervaart u de zorg?).  

Dit onderdeel wordt verder uitgewerkt waarbij bepaald wordt welke 

meetinstrumenten (LAST-meter, spinnenwiel van Positieve Gezondheid, enquête 

onder zorgverleners) worden ingezet.  

NB: Als een website wordt opgezet, kan goed gemeten worden of en zo ja welke 

onderdelen daarvan bezocht worden.  

 

Acceptabel : voor zorgverleners: weten bij welke collega zorgverlener je terecht kunt met welke 

patiënten.  

Voor patiënten: weten dat er een speciaal aanbod/spreekuur is voor al je vragen en 

weten bij welke zorgverlener je met welke klacht terecht kunt (website/folder).  

 

Realistisch  : zorgverleners hebben veel belangstelling voor dit onderwerp en een grote 

intrinsieke motivatie om hun patiënt zo goed mogelijk te helpen. Scholing over het 

doel wordt ingezet om de kennis over oncologische (na)zorg, ondersteuning en 
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begeleiding uit te dragen. Om patiënten te informeren wordt een 

website/folder gemaakt en publiciteit gezocht via de lokale krant. 

Daarnaast worden alle zorgverleners verzocht de website/folder te 

overhandigen aan patiënten in de doelgroep.  

 

Tijdgebonden  : eind 2021 is het aanbod binnen Soest duidelijk voor patiënt en zorgverlener 

(website/folder) en is een vorm van oncologisch spreekuur/thuisbezoek gerealiseerd. 

Iedere aangesloten zorgverlener kent het zorgaanbod binnen Soest en verwijst 

horizontaal, naar 0de lijn of naar het speciale spreekuur.  

 

Het past binnen de missie van ELZIS: verbetering zorg, lagere kosten, meerdere disciplines betrokken. 

 

 

Doelstelling/resultaat 

De werkgroep bevordert de communicatie en overdracht tussen zorgverleners in brede zin (van 2de 

naar 1ste lijn en vice versa, onderling in de 1ste lijn, van zorgverlener naar patiënt en van zorgverlener 

naar 0de lijn/informeel netwerk/sociaal domein). 

 

Het oprichten van een oncologienetwerk in de vorm van een spreekuur. Een speciale website/folder 

informeert globaal over de mogelijkheden. Meer en/of specifieke informatie kan via het spreekuur 

gevraagd worden.  

Het spreekuur/netwerk wil een bijdrage leveren aan de verhoging van de kwaliteit van leven van 

kankerpatiënten. 

 

Eind 2021 is breed bekend bij zorgverleners en patiënten waar men de juiste informatie 

(website/folder) kan vinden en weet men dat er een speciaal oncologisch spreekuur is. Idealiter zijn 

stakeholders zoals omliggende ziekenhuizen bijvoorbeeld het Meander Medisch Centrum en het 

Universitair Medisch Centrum Utrecht hiervan op de hoogte en maken hier gebruik van. Ook mensen 

werkzaam in de informele zorg (familie, mantelzorgers en vrijwilligers) zijn bekend hiermee.  

 

Gebruikmaking van het spreekuur/thuisbezoek is op afspraak en gratis. Patiënten krijgen de 

gelegenheid in een aantal gesprekken hun zorgen, wensen en vragen te delen. Dit spreekuur wordt 

bemenst door minimaal een speciaal opgeleid en getraind persoon.  

 

 

Knelpunten  

❖ Gebrek aan overdracht: van 2de naar 1ste lijn en vice versa, onderlinge overdracht tussen 

zorgverleners in de 1ste lijn. Welke techniek kan hiervoor gebruikt worden?  

❖ Hoe bereiken en betrekken we de 0de lijn/informeel netwerk/sociaal domein (en zij ons)?  

❖ Onbekend is wie wat kan betekenen voor de patiënt.  

❖ Daarmee hangt samen dat niet of niet tijdig wordt verwezen naar een andere zorgverlener.  

❖ De patiënt hecht grotere waarde aan de adviezen van ‘het ziekenhuis’ en kan niet openstaan 
voor adviezen uit de 1ste lijn.   

❖ Gebrek aan coördinatie (vergelijk met casemanagement dementie).  

 

Plan van aanpak  

• Overleg met een zo breed mogelijk aantal disciplines en inventariseer wie welk specialisme 

heeft voor dit onderwerp.  

• Kennisverbreding: scholing welke discipline kan wat betekenen voor welke patiënt; 

verzorgen workshop op de jaarlijkse ELZIS kennismarkt.   

• Ontwikkel een website/folder.  
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• De betrokken huisarts zorgt voor inhoudelijke borging van de plannen.  

• Ontwikkel een laagdrempelige inzet van een of meerdere coördinerende 

zorgverlener(s). Deze zorgverlener vraagt naar de wensen van de patiënt, 

verwijs de patiënt naar de ‘bijbehorende’ zorgverlener (eventueel via warme 
overdracht).  

• Organiseer multidisciplinair overleg (MDO) en zet beeldbellen in. MDO kost tijd. Klopt. Maar 

het levert zoveel meer op voor zorgverlener en patiënt.  

 

Betrokken partijen 

• Alle ELZIS zorgverleners. 

• Stakeholders in ziekenhuizen (transfer verpleegkundigen, diëtisten, fysiotherapeuten, 

oncologen). 

• De informele zorg (mantelzorgers, familie, vrijwilligers). 

• Partners in het sociaal domein (de gemeente Soest). 

 


