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P e r s b e r i c h t  
 

Helft kankerpatiënten staat niet stil bij keuze ziekenhuis  
NFK luidt noodklok: openbare keuze-informatie over kankerzorg moet er komen  

 

UTRECHT – Iets meer dan de helft van de kankerpatiënten in Nederland heeft niet 

nagedacht over welk ziekenhuis het meest geschikt is voor de behandeling van hun 

vorm van kanker. Eén op de vijf zou achteraf iets anders hebben gedaan als het gaat om 

de keuze voor een ziekenhuis. 

 

Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties 

(NFK) onder 7376 mensen die kanker hebben of hebben gehad. NFK wil patiënten ervan 

bewust maken dat ze een keuze hebben en dat er verschil is tussen ziekenhuizen. Kanker 

wordt steeds complexer en de oncologische zorg steeds gespecialiseerder. “Voor vrijwel alle 

vormen van kanker geldt dat de ontwikkelingen snel gaan, dat de mogelijkheden voor 

diagnostiek en behandeling steeds ingewikkelder worden en dat artsen een behoorlijk aantal 

patiënten moeten zien en behandelen voor voldoende klinische ervaring. Niet elk ziekenhuis 

biedt voor elke kankersoort het juiste specialisme. Het is daarom belangrijk dat patiënten 

bewust kiezen voor een ziekenhuis”, aldus Arja Broenland, directeur-bestuurder van NFK. 

 

Uit het onderzoek blijkt dat 51 procent van de kankerpatiënten niet nadenkt over welk 

ziekenhuis het meest geschikt is voor de behandeling van hun vorm van kanker. 

Hoogopgeleiden staan daar vaker bij stil dan laag- en middelbaaropgeleiden.  

 

De meeste mensen gaan naar een ziekenhuis omdat het dichtbij is, of omdat ze het al kennen. 

Van de ondervraagden zijn zes op de tien mensen binnen een half uur in het ziekenhuis waar 

ze behandeld worden. Ruim driekwart ervaart geen problemen met reizen. Daarnaast geeft 

bijna de helft van de respondenten aan bereid te zijn te reizen zo lang als nodig is voor de 

zorg van een ziekenhuis dat gespecialiseerd is in hun vorm van kanker. Slechts één op de tien 

geeft aan hiervoor maximaal een half uur te willen reizen. 

 

Een op de vijf patiënten zou achteraf iets anders hebben gedaan als het gaat om de keuze voor 

een ziekenhuis. Van hen zou bijna de helft (beter) hebben uitgezocht wat voor hen het juiste 

ziekenhuis was, 35 procent zou (eerder) voor een gespecialiseerd ziekenhuis hebben gekozen 

en drie op de tien zou (eerder) een second opinion hebben gedaan.  

 

Uit het onderzoek blijkt ook dat twee op de tien patiënten daadwerkelijk een second opinion 

hebben gehad. Hoogopgeleiden en mensen onder de 50 jaar vaker dan laag- en 

middelbaaropgeleiden en ouderen. Vier op de tien mensen kregen geen advies van hun 

medisch specialist naar welk ziekenhuis te gaan voor een second opinion. Volgens NFK lijkt 

het erop dat veel mensen het zelf moeten uitzoeken, terwijl de informatie die ze daarvoor 

nodig hebben niet beschikbaar is. 

 

“Dat is zorgelijk” zegt Arja Broenland. “Dit is de tijd van snelle data en informatie, maar er is 

nu geen begrijpelijke informatie voor kankerpatiënten om het juiste ziekenhuis te kiezen. Met 



 
 
 
 

Komt op voor mensen met en na kanker                                         

alleen informatie over bijvoorbeeld chirurgische uitkomsten ben je er vaak (nog) niet als 

patiënt. Daarom werken we hard aan de ontwikkeling van openbare, betrouwbare en 

begrijpelijke keuze-informatie over ziekenhuizen. We willen dat voor elke vorm van kanker 

duidelijk wordt waar welke expertise beschikbaar is. Echter, dit kan alleen met medewerking 

van ziekenhuizen en medisch specialisten.” Broenland benadrukt: “Daarnaast verwachten we 

primair dat artsen zorgen dat patiënten op de juiste plek terechtkomen en dat alle 

kankerpatiënten toegang tot gespecialiseerde zorg hebben.” 

 

Om patiënten bewust te maken dat zij een keuze hebben zendt NFK op woensdagavond 11 

december om 20.00 uur een webinar uit op www.nfk.nl/webinar. Hierin wordt toegelicht 

waarom het belangrijk is dat patiënten naar een ziekenhuis gaan dat past bij hun vorm van 

kanker en hun situatie.  

 

EINDE PERSBERICHT  

 

Over NFK 

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) is de koepel van 19 

kankerpatiëntenorganisaties. Samen komen wij op voor de belangen van álle mensen die 

kanker hebben (gehad), hun naasten en mensen met een erfelijke aanleg voor kanker. Door 

middel van ons Doneer Je Ervaring-panel – met 35.000 mensen het grootste  

(ex-)kankerpatiëntenpanel van Nederland – krijgen wij inzicht in de behoeften en meningen 

van patiënten en naasten. Deze inzichten delen wij met de politiek, media, zorg, wetenschap 

en verzekeraars. Zie ook: www.nfk.nl  

 

Meer informatie over het onderzoek is te lezen op de website van NFK. 

 

Noot voor de redactie – niet ter publicatie: 

Voor meer informatie kunnen media contact opnemen met Sandra Leenhouts,  

communicatieadviseur van NFK op 06 33816715 of communicatie@nfk.nl. 

Belangenbehartiger Irene Dingemans is namens NFK beschikbaar voor een inhoudelijke 

toelichting op het onderzoek. Op verzoek is een patiënt bereid zijn ervaringen te delen.  
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