
Wat voor de patiënt belangrijk is in  
het dagelijks leven is volgens 45% niet 
besproken door zorgverlener(s).  
55% zegt dat wensen of plannen voor  
de toekomst niet besproken zijn.

•  dagelijks leven besproken

•  toekomst besproken

•  niet (verder) behandelen  
besproken

Aan dit onderzoek deden 3785 mensen 
die kanker hebben (gehad) mee. Bijna 
alle (ex-)kankerpatiënten willen samen 
met de zorgverlener beslissen over de 
behandeling (82%).

‘ Ik wil geïnformeerd worden over de  
mogelijkheden, moeilijkheden en  
consequenties en daarna een afweging  
te maken.’

(Ex-)kankerpatiënten worden nog  
onvoldoende geïnformeerd over de  
lange termijn gevolgen van de behande-
ling, bij ruim een derde (35%) zijn de  
lange termijn gevolgen niet besproken 
door zorgverlener(s). 

Verder zegt 30% dat zij bepaalde lange 
termijn gevolgen hadden willen bespreken, 
maar dat deze niet besproken zijn:

•   vermoeidheid 47%
•   verminderde lichamelijke conditie 37%
•   concentratieproblemen 37%
•   geheugenproblemen 33%
•   seksuele problemen 31%

Het gevoel van tevredenheid van  
(ex-)kankerpatiënten over de onder-
steuning van de zorgverlener bij het 
maken van een behandelkeuze neemt 
toe als de zorgverlener ook aandacht 
heeft voor het dagelijks leven en de 
toekomstplannen van de patiënt. 

Patiënten geven hun zorgverlener een 
hoger rapportcijfer als die oog heeft 
voor de gevolgen van de behandeling, 
de impact op het dagelijks leven, de 
toekomstplannen van de patiënt en ‘niet 
(verder) behandelen’ bespreekt. Cijfer 
stijgt in dat geval van een lage 7  
naar een hoge 8. 

Bovendien is er sprake van meer 
tevredenheid wanneer meerdere 
zorgverleners betrokken zijn.

‘ Als ik het allemaal had geweten wat de  
gevolgen op de lange termijn zouden zijn, 
had ik waarschijnlijk anders beslist.’

Samen Beslissen over  
de kankerbehandeling:  
hoe ervaren patiënten 
dat?

‘ Natuurlijk wil ik meebeslissen, 
het is mijn lijf en leven’

Bron landelijk onderzoek NFK i.s.m. haar lidorganisaties.
Lees de volledige resultaten op: Doneerjeervaring.nl,  
november 2018.
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