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P e r s b e r i c h t 
 

Kankerpatiënt wil meer steun huisarts bij maken keuzes 
NFK roept huisartsen op als coach in contact te blijven met kankerpatiënt 
 

UTRECHT – Huisartsen kunnen een prominentere rol spelen bij het ondersteunen van 

kankerpatiënten. Hoewel een ruime meerderheid behoefte heeft aan contact met de 

huisarts, zegt 1 op de 5 van deze patiënten geen contact te hebben gehad met hun 

huisarts. Ook ervaren de meeste patiënten nog weinig hulp bij het maken van keuzes in 

hun behandeling. 

 

Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties 

(NFK) onder 4.763 (ex-)kankerpatiënten. Samen Beslissen is belangrijk voor 

kankerpatiënten. Hierbij kiezen patiënten samen met hun zorgverlener(s) de behandeling die 

het beste bij hen past. NFK vindt dat de wensen van patiënten uitdrukkelijker meegenomen 

moeten worden in de uiteindelijke beslissing. In dit proces is een ondersteunende en 

coachende rol weggelegd voor onder andere de huisarts. 

 

Zes op de tien patiënten heeft behoefte aan contact met de huisarts. Vooral kort na de 

diagnose, maar ook tijdens de behandeling. Twee derde van de patiënten heeft ook 

daadwerkelijk contact gehad met de huisarts. Gemiddeld krijgt de huisarts een rapportcijfer 

7,4 voor de geboden hulp. Als de huisarts het initiatief tot contact neemt, dan is de 

waardering hoger (8,0) dan wanneer de patiënt zelf het initiatief neemt (7,0). 

 

Van de mensen die behoefte hebben aan contact met de huisarts zegt 20% geen contact te 

hebben gehad. Wat betreft de rol van de huisarts bij Samen Beslissen, vindt acht op de tien 

patiënten dat de huisarts zou moeten luisteren naar hun zorgen en overwegingen. Slechts de 

helft van hen geeft aan dat dit daadwerkelijk is gebeurd. Zeven op de tien mensen vinden dat 

de huisarts moet vragen of ze alle informatie over diagnose, behandeling en gevolgen 

begrijpen, maar dat gebeurt slechts bij minder dan twee op de tien van hen. Iets minder 

mensen vinden dat de huisarts patiënten moet uitleggen dat hun mening belangrijk is bij het 

maken van keuzes, maar dat gebeurt slechts bij 10 procent van deze groep. Twee derde van 

de mensen vindt dat de huisarts met hen moet bespreken wat ze belangrijk vinden in hun 

leven en welke gevolgen de behandeling daarop kan hebben. Van hen zegt slechts 15% dat 

dit is gebeurd. 

 

Kankerpatiënten werd dezelfde vragen gesteld over de begeleiding door gespecialiseerd 

verpleegkundigen. 77% heeft behoefte aan contact met de gespecialiseerd verpleegkundige 

en 76% heeft ook daadwerkelijk contact gehad. 1 op de 10 mensen had dat niet, terwijl ze er 

wel behoefte aan hadden. Gespecialiseerd verpleegkundigen hebben meer aandacht voor 

Samen Beslissen dan huisartsen. Echter, ze vragen nog te weinig naar wat voor de patiënt 

belangrijk is in het leven en ze geven maar beperkt aan dat de mening van de patiënt van 

belang is. 
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NFK ziet voor beide zorgverleners ruimte voor verbetering. ,,(Ex-)kankerpatiënten zien 

duidelijk een ondersteunende rol weggelegd voor de huisarts en gespecialiseerd 

verpleegkundige bij het maken van keuzes rondom diagnose, behandeling en gevolgen,” zegt 

directeur-bestuurder van Arja Broenland van NFK. ,,Van belang is dat de wensen en 

voorkeuren van iedere patiënt worden besproken en meegewogen in de te maken keuzes.” 

NFK roept huisartsen, maar ook gespecialiseerd verpleegkundigen op om vanaf het moment 

van diagnose contact met de patiënt te houden. “De patiënt waardeert initiatief door 

zorgverleners. Wij moedigen hen dan ook aan kankerpatiënten proactief ondersteuning te 

bieden bij het maken van keuzes”, besluit Broenland. 

 

 

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 33 81 67 15 of communicatie@nfk.nl. 

Belangenbehartiger Ella Visserman is namens NFK beschikbaar voor een inhoudelijke 

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

 

NHG (088 506 55 00) en V&VN Oncologie (Birgit Kistemaker, 06 13 58 96 33) kunnen 

inzicht geven in de rol van de huisarts en gespecialiseerd verpleegkundige in het Samen 

Beslissen proces. 

 

http://www.nfk.nl/
https://nfk.nl/resultaten/je-hebt-kanker-hoe-ervaar-je-de-hulp-van-je-huisarts-en-verpleegkundige
mailto:communicatie@nfk.nl

