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Het idee achter de
Kanker Nazorg Wijzer
Incidentie kanker

• Meer dan 100.000 nieuwe
gevallen van kanker per
jaar
• 123.000 gevallen in 2020
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• 5-jaars overleving
significant toegenomen

120.000

In 2020 zullen meer dan 660.000 mensen kanker
hebben overleefd in de afgelopen 10 jaar

Het idee achter de
Kanker Nazorg Wijzer
• Mensen herstellende van kanker ervaren een
verscheidenheid aan problemen
• Internet wordt veel gebruikt als informatiebron
• Er is behoefte aan betrouwbare informatie op internet

• Online patiëntenvoorlichting is
• 24 uur per dag bereikbaar
• Anoniem

• Laagdrempelig

• Kan gepersonaliseerd worden
4

Doelgroep
• Er mogen uitsluitend patiënten deelnemen:
• die in het verleden gediagnosticeerd zijn met kanker (alle typen);
• die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt;
• waarbij de primaire behandeling (chirurgie, radiotherapie of chemotherapie)
meer dan 6 weken en minder dan een jaar geleden succesvol is afgerond;
patiënten die daarnaast nog bezig zijn met nabehandeling of onder controle
staan mogen ook deelnemen;
• waarbij bij de laatste controle geen activiteit van kanker is waargenomen;
• waarbij geen sprake is van ernstige medische, psychiatrische of cognitieve
aandoeningen die deelname aan het onderzoek kunnen belemmeren.
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Ontwikkeling van de
Kanker Nazorg Wijzer
• Ontwikkeling van de KNW bestaat uit 3 fasen
Fase 1

Fase 2

Fase 3

Inventarisatie
van behoeften

Ontwikkeling en
pre-testen van
de KNW

Implementatie
en evaluatie

Literatuurstudie

Ontwikkeling KNW

Werving deelnemers

Focusgroepen

Video-interviews

Test en follow-up

Kwantitatieve studie

Pilot test

Evaluatie KNW
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Focusgroepen
• 6 focusgroepen
• 24 vrouwen, 9 mannen
• Verschillende vormen van
kanker
• Vragen naar belangrijkste
ondersteuningsbehoeften in
nazorg
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Fase 1

Fase 2

Fase 3

Inventarisatie van
behoeften

Ontwikkeling
en pre-testen
van de KNW

Implementatie en
evaluatie

Focusgroepen

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Inventarisatie van
behoeften

Ontwikkeling
en pre-testen
van de KNW

Implementatie en
evaluatie

Belangrijkste thema’s
Vermoeidheid
“Ik begrijp die vermoeidheid niet.
Niemand kan mij daar een
antwoord op geven”

Terugkeer
naar werk
“Je komt weer op het werk en
denkt: Het gaat hier zo snel”

Angst &
Somberheid
“Dat is mijn angst… Om iedere
keer geconfronteerd te worden met
kanker”

Fysieke
klachten
“Nu weet ik dat het erbij hoort, die
spieren en die gewrichtspijn”
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Sociale Steun
“Ik kan met niemand meer praten
en zeggen: Ik voel me zo beroerd
en zo verdrietig”

Leefstijl
“Twee maanden voor de operatie
heb ik tegen de huisarts gezegd: En
nu stop ik. Maar toen ik thuis was en
het bezoek rookte een sigaret kreeg
ik er ook zin in”

Kwantitatieve
studie
• Vragenlijstonderzoek naar informatie- en
ondersteuningsbehoeften
• Acht ziekenhuizen uit Limburg en NoordBrabant hebben deelgenomen
• Meer dan 275 voormalig kankerpatienten
hebben deelgenomen
• Gebruik gemaakt van gevalideerde schalen
(e.g. HADS, MAC, SSL, IPAQ)
• Follow-up meting na 4-6 weken
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Fase 1

Fase 2

Fase 3

Inventarisatie van
behoeften

Ontwikkeling
en pre-testen
van de KNW

Implementatie en
evaluatie

Kwantitatieve
studie

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Inventarisatie van
behoeften

Ontwikkeling
en pre-testen
van de KNW

Implementatie en
evaluatie

Voorlopige resultaten:
• Informatie- en ondersteuningsbehoeften liggen vooral op gebied van
psychsociale en medische ondersteuning
1. Emotionele steun
2. Hulp bij het omgaan met complicaties
3. Hulp bij het omgaan met angst voor terugkeer
4. Lotgenotencontact
5. Gevoel hebben dat gezondheid samen met
medische team wordt geregeld
6. Weten dat artsen met elkaar contact hebben
om zorg te coördineren
7. Actuele informatie
8. Hulp bij het verminderen van stress
9. Omgaan met anderen die invloed van kanker
op het leven niet zien
10. Allerbeste medische zorg
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De Kanker
Nazorg Wijzer

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Inventarisatie van
behoeften

Ontwikkeling
en pre-testen
van de KNW

Implementatie en
evaluatie

• Doelstellingen:
• Bevorderen van coping en zelf-management
vaardigheden op psychosociaal en leefstijl gebied
• Bevorderen van probleemoplossend vermogen
• Indien KNW niet voldoende aansluit bij behoeften
van patiënt: Algemeen advies voor verdere
professionele hulp (niet regio specifiek).
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De Kanker
Nazorg Wijzer
Modules

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Inventarisatie van
behoeften

Ontwikkeling
en pre-testen
van de KNW

Implementatie en
evaluatie

Procedure

Werk

• Deelnemers vullen baseline
vragenlijst in

Vermoeidheid

• Overzicht van aandachtspunten

Relaties
Stemming

• Advies over de te volgen module

Beweging

• Deelnemers zijn vrij om module te
kiezen

Voeding

• Mogelijkheid tot deelname forum
voor uitwisselen van tips en
adviezen

Roken
Restklachten
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Ontwikkeling KNW:
De stijl

•Positief
•Luchtig
•Zachte kleuren

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Inventarisatie van
behoeften

Ontwikkeling
en pre-testen
van de KNW

Implementatie en
evaluatie

Ontwikkeling KNW:
Opbouw modules
Opbouw

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Inventarisatie van
behoeften

Ontwikkeling
en pre-testen
van de KNW

Implementatie en
evaluatie

Voorbeeld

Introductie/algemene informatie
Probleemdefinitie + doel stellen
Advies op maat, tips & opdrachten
Maken van plannen

Evaluatie
Evt. advies andere hulp
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Ontwikkeling KNW:
Video-interviews

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Inventarisatie van
behoeften

Ontwikkeling
en pre-testen
van de KNW

Implementatie en
evaluatie

• Behoefte aan advies ervaringsdeskundigen erg gewaardeerd.
• Interviews met:
• Vier vrouwen en vier mannen
• Verschillende vormen van kanker
• Persoonlijke tips en adviezen
• Sluiten aan bij inhoud programma

• Daarnaast ook interviews professionals
• Seksuoloog

• Klinisch psycholoog
• Klinisch psycholoog/Mindfulness therapeut
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Evaluatie:
Testen van de KNW

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Inventarisatie van
behoeften

Ontwikkeling
en pre-testen
van de KNW

Implementatie en
evaluatie

• Voor de start van fase 3: Pilot study KNW
• Zestien ziekenhuizen zullen ±700 deelnemers werven
• Testen van korte (3 en 6 mnd.) en lange (12 mnd.) termijn effecten van de KNW
• Evaluatie voor verdere implementatie
• Methode: Randomized controlled trial (RCT) met wachtlijstcontrolegroep

T0

T1

Interventie

T2

T3

T4

3 maanden

6 maanden

12 maanden

Randomisatie

Baseline

Exp. groep

Meting 1

XXX

Meting 2

XXX

Meting 3

Meting 4

-

Controle
groep

Meting 1

-

Meting 2

-

Meting 3

Meting 4

XXX
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Conclusie
• Eindproduct: evidence-based interventie ter
bevordering van kwaliteit van leven bij voormalig
kankerpatiënten
• Startpunt in stepped care bij herstel na kanker
• Bevordering van zelf-management
• Sluit aan bij richtlijn Herstel na Kanker van IKNL

• Algemeen advies voor verdere professionele hulp
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