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Voorwoord 
Deze handreiking is een hulpmiddel voor huisartsenpraktijken of samenwerkingsverbanden rond 

huisartsenpraktijken die gezamenlijk de persoonsgerichte zorg voor oncologiepatiënten binnen de eerste lijn 

willen verbeteren. Dit document biedt handvatten voor een gestructureerde aanpak van het zorgproces rondom 

patiënten met oncologische aandoeningen in de eerste lijn.  

 

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft al in 2014 een Standpunt opgesteld over de rol van de 

huisarts in de multidisciplinaire oncologische zorg. In het Standpunt wordt gesproken over versterking van 

continuïteit, samenhang en persoonsgerichtheid in de oncologische zorg door een meer proactieve attitude van 

de huisarts en structurering van diens begeleidende en ondersteunende rol te bepleiten. Het is belangrijk in de 

verschillende fasen van het ziekteproces na te gaan in hoeverre de patiënt een eigen inbreng wil en kan hebben.  

 

De huisarts kan het proces van gedeelde besluitvorming en zelfmanagement bij uitstek ondersteunen. Echter, 

indien een huisartsenpraktijk onderdeel uitmaakt van een “regionaal multidisciplinair eerstelijns 

oncologiezorgnetwerk” kan mogelijk ook een andere zorgverlener vanuit dit netwerk een deel van deze 

ondersteuning op zich nemen. 

 

In deze handreiking worden methodes besproken voor het structureren van de oncologische zorg. De eerste 

methode is het structureren van de ondersteuning aan oncologiepatiënten gecoördineerd vanuit de 

huisartsenpraktijk, door de huisarts zelf of bijvoorbeeld door het inzetten van een praktijkondersteuner voor de 

begeleiding van oncologiepatiënten. Met deze methode is een succesvolle pilot geweest in huisartsenpraktijk 

Copenhaege. Daarnaast wordt een andere methode beschreven om de ondersteuning aan oncologiepatiënten 

gecoördineerd buiten de huisartsenpraktijk te structureren, door een oncologie-gekwalificeerde paramedicus 

vanuit het “regionale multidisciplinaire eerstelijns oncologiezorgnetwerk” van de huisartsenpraktijk. Deze 

methode is als alternatief aangedragen door een door ZEL opgerichte multidisciplinaire werkgroep oncologie. 

 

In deze handreiking worden activiteiten beschreven die mogelijk gestructureerd kunnen worden aangeboden 

door de  huisartsenpraktijk en/of het vaste aanspreekpunt buiten de huisartsenpraktijk. De activiteiten worden 

besproken langs de fasen die zijn benoemd in het document “Regionaal Zorgplan Oncologie Eerste Lijn”:  

• Fase 0: Preventie en Screening 

• Fase 1: Diagnostische fase  

• Fase 2: Behandelfase 

• Fase 3a: Nazorg en chronische fase 

• Fase 3b: Palliatieve en terminale fase 

 

Waar in dit document hem of hij staat, kan ook haar of zij gelezen worden. 

 

Deze handreiking is opgesteld door de werkgroep oncologie van ZEL (zie bijlage 5: Werkgroep oncologie ZEL) en 

is een levend document. Op- en aanmerkingen kunt u doorgeven aan het secretariaat van ZEL. Dit kan per mail 

naar secretariaat@zel.nl of telefonisch via 0174-201440. Op basis van voortschrijdend inzicht en wijzigingen in 

toekomstige richtlijnen worden zo nodig aanpassingen gemaakt in dit document. 

 

mailto:secretariaat@zel.nl


 

 

 

4 

 

1. Overzicht activiteiten in de 

oncologiezorg aangeboden vanuit de eerste lijn 
Een belangrijke rol van de huisartsenpraktijk is het waarborgen van continue en persoonsgerichte zorg voor 

oncologische patiënten binnen de eerste lijn. Het is belangrijk in de verschillende fasen van het ziekteproces – en 

met name bij belangrijke beslismomenten – na te gaan in hoeverre de patiënt een eigen inbreng wil en kan 

hebben. Vanuit de huisartsenpraktijk kan het proces van gedeelde besluitvorming en zelfmanagement bij uitstek 

ondersteund worden.  

 

Naast de huisarts en/of de praktijkondersteuner zou ook een oncologie gekwalificeerde paramedicus buiten de 

huisartsenpraktijk bepaalde activiteiten op een gestructureerde manier kunnen oppakken door zich op te stellen 

als vast aanspreekpunt voor de oncologiepatiënt binnen de eerste lijn. 

 

1.1 Overzicht activiteiten  

Fase 0: Preventie en Screening 

 

 De huisartsenpraktijk vervult een belangrijke rol bij vragen van patiënten over deelname aan een 

bevolkingsonderzoek, in de communicatie over de uitslagen en bij de begeleiding van mensen met 

terecht positieve en mensen met foutpositieve uitslagen: 

• De huisartsenpraktijk licht patiënten in over de betekenis van een positieve screenings-uitslag 

en bespreken de hierdoor ontstane onrust met de patiënt. 

• Bij twijfel of een vermoeden van kanker vindt in lijn met de richtlijnen verwijzing plaats naar 

het ziekenhuis voor nader onderzoek. 

 

Fase 1: Diagnostische Fase 

 

 Signalerende functie ( en evt. verwijzing naar de huisarts) 

• Alle eerstelijns zorgverleners hebben een signalerende functie op klachten die mogelijk passen 

bij een oncologisch ziektebeeld. Bij vermoeden of twijfel hierover verwijzen zij de patiënt naar 

de huisarts. 

 Diagnostiek in de huisartsenpraktijk 

Wanneer een patiënt zich meldt met klachten die mogelijk passen bij een oncologisch ziektebeeld vindt, 

in overleg met de patiënt: 

• Ofwel diagnostiek plaats in de eerste lijn met daarna een bespreking van de uitslagen en het 

vervolgbeleid (hetgeen een verwijzing naar de tweede lijn voor vervolgdiagnostiek kan zijn). 

• Ofwel meteen verwijzing naar de tweede lijn plaats voor verdere diagnostiek. 

Bij de afweging rondom nadere diagnostiek op kanker of verwijzing worden de individuele kenmerken 

van de patiënt betrokken (familiaire belasting, leefomstandigheden en gewoonten, medische 

voorgeschiedenis, bijkomende klachten, symptomen, ongerustheid en wensen van de patiënt). 

 Verwijzing naar tweede lijn door de huisarts 

Na een gezamenlijk besluit tot verwijzing worden de reden van verwijzing, de verwachte procedure en 

vervolgonderzoeken besproken met de patiënt.  
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• In de verwijzing worden de reden van verwijzing, bevindingen van het onderzoek, de 

ziektegeschiedenis, comorbiditeit, fysieke/psychosociale klachten, medicatie, 

familiegeschiedenis en eventuele behandelwensen van de patiënt beschreven. 

 Diagnostiek in tweede lijn 

• De huisarts(enpraktijk) monitort het diagnostisch traject, houdt contact met de patiënt en 

intervenieert bij onverwachte vertragingen of andere ongewenste gebeurtenissen. 

• Wanneer een belangrijke diagnose wordt gesteld in het ziekenhuis, wordt de huisartsenpraktijk 

hier meteen van op de hoogte gesteld. 

• Bij voorkeur wijst de specialist of het vaste aanspreekpunt in de tweede lijn op de mogelijkheid 

van een Time-out gesprek met de huisarts.  

 Contact met de patiënt na diagnose kanker  

Huisarts benadert patiënt/naasten voor het: 

• afstemmen van verwachtingen voor het vervolgtraject tussen patiënt en huisarts(enpraktijk); 

• eventueel bespreken wie het vaste aanspreekpunt voor de patiënt is in de eerste lijn (binnen 

of buiten de huisartsenpraktijk); 

• bieden van de mogelijkheid tot een Time-out gesprek (indien gewenst); 

• Eventuele verwijzing naar zorgverleners uit de sociale kaart oncologie (indien gewenst) (zie 1.5 

sociale kaart). 

 Time-out gesprek (Gesprek met de huisarts): 

• Reflectie op de impact van de diagnose.  

• Verheldering van vragen en onduidelijkheden die ter plaatse of in het ziekenhuis aan de orde 

dienen te komen. 

• Verheldering van persoonlijke voorkeuren en prioriteiten die meegewogen moeten worden om 

tot een passende behandelkeuze te komen. 

• Het afstemmen van verwachtingen voor het vervolgtraject tussen patiënt en huisarts (en/of 

vast aanspreekpunt). 

• Eventuele verwijzing naar zorgverleners uit de sociale kaart oncologie (zie 1.5 sociale kaart). 

 

Fase 2: Curatieve Behandelfase 

 

 Beperkte rol voor de huisartsenpraktijk/eerste lijn 

Curatieve behandeling vindt primair plaats in de tweede lijn. 

 Contact met de patiënt 

Contact wordt gehouden door het vaste aanspreekpunt volgens de afspraken die met de patient en 

naasten zijn gemaakt.  Het vaste aanspreekpunt is beschikbaar voor vragen. 

 Bij contact met de patiënt: 

• heeft het vast aanspreekpunt aandacht voor somatische, psychische en sociale aspecten en 

(terugkeer naar) werk; 

• wordt eventueel gebruik gemaakt van een gespreksinstrument (zie 1.2 gesprekstools).  

• Het ziekenhuis informeert de huisarts(enpraktijk) over de behandeling, controles, complicaties 

of bijwerkingen en bij beëindiging van de curatieve behandeling. De huisarts(enpraktijk) 

informeert een eventueel vast aanspreekpunt buiten de eigen praktijk over deze zaken. 

 In het geval van comorbiditeit: 

• Hoofdbehandelaarschap van niet aan de kanker gerelateerde comorbiditeit blijft (zoveel als 

mogelijk) bij de betreffende zorgverlener. 
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• In het geval van ontregeling door de oncologische behandeling, is overleg met de specialist over 

hoofdbehandelaarschap mogelijk. 

• Dit kan leiden tot (tijdelijke) overname van het hoofdbehandelaarschap van de comorbiditeit 

door de specialist. 

 

Fase 3a: Nazorg en chronische fase 

 

 Bericht afronden behandelfase (overdracht hoofdbehandelaarschap): 

• Het vaste aanspreekpunt binnen de huisartsenpraktijk ontvangt bericht van de specialist dat de 

actieve behandelfase is afgerond. Indien een vast aanspreekpunt buiten de huisartsenpraktijk 

is aangesteld, wordt deze geinformeerd.  

• Indien er nog geen vast aanspreekpunt is aangewezen wordt dit in deze fase alsnog gedaan in 

samenspraak met de patiënt en diens naasten. 

• Er vindt overdracht plaats tussen het vaste aanspreekpunt (casemanager) in de tweede lijn en  

het vaste aanspreekpunt in de eerste lijn. 

 Nazorg door de huisarts(enpraktijk): 

De huisarts(enpraktijk) voert nazorg uit afhankelijk van de afspraken met het ziekenhuis. Deze nazorg 

kan omvatten: 

• signaleren en opsporen van terugkeer of nieuwe vormen van kanker door middel van geplande 

medische onderzoeken (nacontroles); 

• zorg voor de gevolgen van de kanker(behandeling): signalering van, begeleiding bij en 

behandeling van fysieke en psychische klachten en sociaalmaatschappelijke problemen; 

• voorlichting, begeleiding en ondersteuning bij eigen regie, aandacht voor werk(-hervatting) en 

leefstijlinterventies, ten behoeve van herstel en preventief; 

• in geval van comorbiditeit wordt de nazorg bij kanker afgestemd op de zorg en medicatie voor 

de betreffende chronische ziekten. 

 Nazorg door het vaste aanspreekpunt eerstelijn (binnen of buiten de huisartsenpraktijk) 

• Contact houden met en informeren van de patiënt en/of naasten.  

• Afspraken met de patiënt maken over de wijze en frequentie van contact.  

• Aandacht hebben voor de psychosociale aspecten rondom het oncologisch proces, zowel van 

de patiënt als naasten. Het vaste aanspreekpunt kan daarbij gebruik maken van 

screeningsinstrumenten.  

• Contact houden met de betrokken verpleegkundige of verpleegkundig specialist uit het 

ziekenhuis voor een overdracht.  

• Aanbieden van leefstijlinterventies en zelfmanagement tools. (zie 1.3 zelfmanagement-opties)  

• Doorverwijzen naar ondersteunende zorg uit de sociale kaart (indien nodig).  

• Alert zijn op late effecten van de behandelingen voor kanker. 

• Samenwerken met de bedrijfsarts.   

• Zo nodig overleg met andere zorgverleners. 

 Uitwisseling tussen vaste aanspreekpunt eerstelijn en huisarts: 

• bij veranderingen van beleid, opnames of ontslag;   

• bij voor de patient belangrijke momenten; 

• bij overige relevante ontwikkelingen.  
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Fase 3b: Palliatieve en terminale fase 

 

 Start palliatieve fase (deze fase kan enkele weken tot jaren duren). 

De start van de palliatieve fase is het slechtnieuwsgesprek dat de behandelend arts voert met de patiënt 

en diens naasten. Hierin wordt verteld dat genezing van kanker niet mogelijk is. Gedurende de 

palliatieve fase kunnen wel intensieve behandelingen in de tweede lijn plaatsvinden ter verlichting van 

symptomen of ter verlenging van het leven.   

 

Afspraken communicatie eerste- en tweede lijn 

• Belangrijk is dat er een tijdige en adequate (zo mogelijk warme) overdracht plaatsvindt tussen 

de behandelend arts en de huisarts(enpraktijk).  

• Indien het vaste aanspreekpunt eerste lijn buiten de huisartsenpraktijk werkt, wordt deze 

ingelicht door de huisartsenpraktijk (tenzij hier onderling andere afspraken over gemaakt zijn). 

 

Activiteiten vaste aanspreekpunt tijdens palliatieve fase: 

• Het beschikbaar zijn voor vragen van de patiënt en naasten.  

• Het tijdig en herhaaldelijk bespreken van persoonlijke doelen en wensen van de patiënt, ook 

rondom het levenseinde (advanced care planning).  

• Op thuisarts.nl staat informatie en een keuzehulp die de patiënt kan helpen met 

nadenken over de wensen t.a.v. het levenseinde (zie 1.2 gesprekstools). 

• Bespreken wat er aan zorg wel en niet mogelijk is (verwachtingenmanagement). 

• Contact houden met de andere betrokken zorg- en hulpverleners.  

• Waar nodig psychosociale hulpverleners inschakelen. (zie 1.4 psychosociale ondersteuning) 

 Start terminale fase (deze fase kan enkele dagen tot weken duren). 

In de terminale fase breekt het besef door dat de dood binnen afzienbare tijd zal volgen.  

In de terminale fase is de patiënt meestal aan bed gebonden en is de levensverwachting gewoonlijk 

enkele dagen tot weken. Het is niet goed mogelijk een scherpe grens te  

trekken tussen beide fasen. Het gaat om een continuüm waarin de conditie van de  

patiënt steeds verder achteruitgaat en het toekomstperspectief verandert. (LESA Palliatieve zorg 2006) 

Aandachtspunten huisarts en/of vaste aanspreekpunt tijdens terminale fase: 

• Hou regelmatig proactief contact met de patiënt en/of naasten. De wijze waarop dit contact 

plaatsvindt wordt bepaald in afstemming met de patiënt en de naasten. 

• Bespreek wensen rondom het levenseinde en welke ondersteuning mogelijk is. Indien van 

toepassing wordt er verwezen naar passende ondersteuning, zoals bijvoorbeeld netwerk 

palliatieve zorg WSD. 

• Hou contact met de andere betrokken zorg- en hulpverleners.  

• Wees alert op signalen van mogelijke overbelasting van mantelzorgers en bespreek met hen de 

mantelzorgondersteuning en palliatieve voorzieningen als hospices. 

• Schakel psychosociale hulpverleners in waar nodig. (zie 1.4 psychosociale ondersteuning) 

 

Activiteiten na overlijden patiënt: 

• Na het overlijden van de patiënt neemt de huisarts of het vaste aanspreekpunt initiatief tot een 

gesprek met naasten met betrekking tot rouwverwerking. 

• Het vaste aanspreekpunt draagt zorg voor het op de hoogte brengen van nauw betrokken 

zorgverleners na het overlijden van de patiënt. 
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De inhoud van het oncologische zorgproces is zoveel als mogelijk functioneel omschreven. 

Beschreven is wat patiënten aan zorg mogen verwachten en welke organisatorische voorwaarden er zijn. Door 

de modelmatige beschrijving van de zorg kan de indruk ontstaan dat preventie, diagnostiek, behandeling en 

nazorg in een vaste volgorde plaatsvinden. Maar omdat de zorgverlening situatie- en patiëntgebonden is hoeft 

dit in de praktijk niet het geval te zijn. In werkelijkheid kunnen fasen elkaar overlappen, of kunnen bepaalde fasen 

zelfs geheel worden overgeslagen. 

 

1.2 Gesprekstools  

Bijlage 2.1 Gespreksinstrument OOK CANVAS 

Bijlage 2.2 Gespreksinstrument Lastmeter 

Bijlage 2.3 Gespreksinstrument Positieve Gezondheid  

Keuzehulp NHG Verken uw wensen voor zorg en behandeling | Thuisarts.nl 

 

1.3 Zelfmanagement-opties  

Wetenschappelijk betrouwbare keuzehulpen en apps ter bevordering van zelfmanagement zijn te vinden op 

kanker.nl | appstore.  

 

1.4 Psychosociale ondersteuning  

Het tijdig herkennen van behoefte aan psychosociale ondersteuning heeft een positief effect op de kwaliteit van 

leven van de patiënt en de tevredenheid over de zorg en komt ten goede aan de communicatie met de 

zorgverleners.  

 

Patiënten met behoefte aan psychosociale ondersteuning kunnen, afhankelijk van de vraag en mogelijkheden, 

begeleiding krijgen van de huisarts of POH-GGZ, of worden verwezen naar lotgenotencontact (bijvoorbeeld 

inloophuizen of www.kanker.nl) en/of een gespecialiseerd aanbod op het gebied van psychosociale 

ondersteuning van kankerpatiënten (denk hierbij aan de geestelijk verzorger, oncologieverpleegkundige en/of 

het palliatief team van de thuiszorgorganisaties, psycho-oncologische centra, (medisch specialistische) 

oncologische revalidatie of de medisch psycholoog). 

 

Er zijn verschillende ondersteuningsprogramma’s, bijvoorbeeld van Stichting OOK, of het Helen Dowling Instituut, 

of FortaGroep de Vruchtenburg, voor het omgaan met de gevolgen van kanker. 

 

1.5 Sociale kaart  

Beschikbaarheid van een sociale kaart is voorwaarde om de verwijsfunctie goed te kunnen vervullen. Zie bijlage 

3 sociale kaart oncologie, die naar eigen inzicht in te vullen is. Op initiatief van KWF Kankerbestrijding, IKNL en 

NFK is een Digitale Verwijsgids Oncologie ontwikkeld, die bij verwijzing behulpzaam kan zijn: 

www.verwijsgidskanker.nl 

  

https://www.thuisarts.nl/keuzehulp/verken-uw-wensen-voor-zorg-en-behandeling
https://www.kanker.nl/appstore
http://www.kanker.nl/
https://www.stichting-ook.nl/
http://www.hdi.nl/
https://www.fortagroep.nl/zorgaanbod/zorgprogramma/vruchtenburg/
http://www.verwijsgidskanker.nl/
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2. Ondersteuning gecoördineerd vanuit de 

huisartsenpraktijk 
Het structureren van de ondersteuning aan oncologiepatiënten gecoördineerd vanuit de huisartsenpraktijk kan 

uitgevoerd worden door uitsluitend de huisarts zelf, of bijvoorbeeld door het inzetten van een 

praktijkondersteuner naast de huisarts.  

 

2.1 Verdeling activiteiten en tijdsinvestering  

In het schema op de volgende pagina worden de activiteiten weergegeven die tijdens de begeleiding van een 

oncologiepatiënt in de huisartsenpraktijk kunnen plaatsvinden. De linker kolom geeft weer welke activiteiten er 

altijd bij de huisarts plaatsvinden. De rechter kolom geeft de activiteiten weer die de huisarts op zou kunnen 

pakken, maar die ook door de praktijkondersteuner binnen de praktijk kunnen worden opgepakt. (zie ook het 

document “Zorgproces Oncologie Eerste Lijn” voor een uitgebreide toelichting van de activiteiten in de 

verschillende mogelijke ziektefasen). 

 

De tabel op de volgende pagina geeft slechts een illustratie van de verdeling van de werkzaamheden tussen de 

huisarts en de POH. De daadwerkelijke verdeling dient in onderling overleg tussen de huisarts en de POH te 

worden gemaakt en vastgelegd in werkafspraken. 

 

De extra tijdsinvestering vanuit de huisarts of de huisarts en POH die nodig is om de zorg te bieden conform dit 

schema is niet precies aan te geven. Dit is sterk afhankelijk van de huidige organisatie van de oncologische zorg 

binnen een huisartsenpraktijk en in hoeverre alle stappen uit het schema in de organisatie worden opgenomen. 

In bijlage 4 van dit document is een berekening opgenomen vanuit een praktijk in de regio waar wordt gewerkt 

conform het onderstaande schema, waarbij de POH de rol heeft als vast aanspreekpunt eerste lijn. Vanuit de 

berekening blijkt dat hier 0,1 fte POH per normpraktijk wordt ingezet om de oncologiezorg volledig conform het 

schema te organiseren. Hoeveel tijd de huisartsen in de praktijk voor de activiteiten binnen de oncologiezorg 

kwijt zijn is niet bepaald. 
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2.2 Patiëntreis  

In  onderstaande figuur wordt ter illustratie een voorbeeld gegeven van een patiëntreis en de daarbij mogelijk 

betrokken zorgverleners. Een daadwerkelijke route zal echter voor iedere patiënt verschillen. Mensen met kanker 

kunnen in wisselende duur diverse stadia van de ziekte doorlopen: preventieve, de curatieve, de palliatieve en 

een terminale fase. De begeleiding door de huisarts (en POH) vraagt daarom om persoonsgerichte zorg en 

maatwerkoplossingen. 

 

 

 

2.3 POH als vast aanspreekpunt voor de eerste lijn  

Binnen de huisartsenpraktijk kan ervoor gekozen worden om de POH een rol te geven als vast aanspreekpunt. De 

begeleiding door de POH van oncologiepatiënten in de eerste lijn komt niet in plaats van die van andere 

zorgverleners, zoals de oncologieverpleegkundige binnen de thuiszorg, de casemanager in het ziekenhuis of een 

ondersteuningsconsulent. De POH kan een samenwerkingspartner vanuit de huisartsenpraktijk zijn, om zo te 

waarborgen dat de patiënt en zijn of haar naasten de juiste zorg en ondersteuning zoveel mogelijk in hun eigen 

leefomgeving ontvangen. Voor het functieprofiel van de POH met aandachtsgebied oncologie zie bijlage 1. 

 

Plaats POH als vast aanspreekpunt binnen de Eerste lijn t.o.v. andere oncologie zorgprofessionals. De POH: 

o is werkzaam in de huisartsenpraktijk en heeft affiniteit met en bij voorkeur werkervaring in de 

oncologische zorg; 

o kan persoonsgericht handelen, werken en denken; 

o heeft inzage in het patiëntdossier via de huisartsenpraktijk; 

o is in alle fasen van de ziekte beschikbaar voor mensen met kanker en hun naasten; 
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o neemt proactief contact op met mensen met kanker en hun naasten op 

vastgestelde momenten in het ziekteproces; 

o maakt bij voorkeur deel uit van een lokaal multidisciplinair eerstelijns oncologiezorgnetwerk; 

o verwijst rechtstreeks naar noodzakelijke overige ondersteuning of doet dit in nauw overleg met 

huisarts; 

o heeft nauw contact en structurele overlegmomenten met de huisarts. 
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3. Ondersteuning gecoördineerd vanaf 

buiten de huisartsenpraktijk 
In een door ZEL opgerichte multidisciplinaire werkgroep oncologie is vastgesteld dat de begeleiding van de 

oncologiepatiënt mogelijk gecoördineerd kan worden in nauwe samenwerking met een oncologie-

gekwalificeerde paramedicus van buiten de huisartsenpraktijk. In dit hoofdstuk wordt een schets gemaakt op 

welke manier dit kan en welke paramedici hiervoor in aanmerking komen. 

 

3.1 Oncologie-gekwalificeerd paramedicus  

Oncologie-gekwalificeerde paramedici zijn paramedici die zijn opgenomen in de Verwijsgids Kanker, hiermee 

tonen zij aan dat ze voldoen aan de criteria op het gebied van oncologische zorg, die zijn vastgesteld vanuit hun 

eigen beroepsgroep. 

 

Hier kan gedacht worden aan paramedici gespecialiseerd op het gebied van oncologie: 

• oncologieverpleegkundige thuiszorg 

• ondersteuningsconsulenten oncologie in de eerste lijn (Ondersteuningsconsulent - IKNL | Verwijsgids 

Kanker) 

 

Oncologie-gekwalificeerde paramedici kunnen zijn (indien opgenomen in de Verwijsgids Kanker): 

• diëtisten 

• fysiotherapeuten 

• huid- en oedeemtherapeuten 

• logopedisten 

• podotherapeuten 

 

Een oncologie-gekwalificeerde paramedicus die de begeleiding van de patiënt vanaf buiten de huisartsenpraktijk 

kan coördineren, voldoet minimaal aan de volgende voorwaarden. De paramedicus: 

• is als zorgverlener werkzaam in de eerste lijn; 

• heeft affiniteit met en bij voorkeur werkervaring in de oncologische zorg 

• kan persoonsgericht  denken en handelen; 

• is in alle fasen van de ziekte beschikbaar voor mensen met kanker en hun naasten; 

• maakt bij voorkeur deel uit van een lokaal multidisciplinair eerstelijns oncologiezorgnetwerk; 

• heeft nauw contact en structurele overlegmomenten met de huisartsenpraktijk.  

  

Om een goede, gestructureerde aanpak van de begeleiding van de oncologiepatiënt te kunnen waarborgen is het 

van belang dat zowel de huisarts als de gekwalificeerde paramedicus in (schriftelijke) werkafspraken vastleggen 

wat zij van elkaar kunnen verwachten en op welke wijze. De paramedicus en de huisarts hebben structureel 

overleg met elkaar, maar houden elkaar daarnaast op de hoogte bij relevante ontwikkelingen. 

 

Het is voor zowel de zorgverleners zelf als voor de patiënt goed om af te spreken wie fungeert als het vaste 

aanspreekpunt voor de patiënt bij hulpvragen die ontstaan tijdens en na de medische behandeling van kanker. 

De paramedicus verleent de gewenste zorg of maakt de patiënt wegwijs waar hij/zij de zorg kan vinden binnen 

het oncologiezorgnetwerk of op de sociale kaart, passend bij zijn hulpvraag. 

 

https://www.verwijsgidskanker.nl/page/34/Bent-u-dietist,-fysiotherapeut,-huid-en-oedeemtherapeut,-logopedist-of-podotherapeut
https://www.verwijsgidskanker.nl/zorgaanbieder/76/ondersteuningsconsulent
https://www.verwijsgidskanker.nl/zorgaanbieder/76/ondersteuningsconsulent
https://www.verwijsgidskanker.nl/page/34/Bent-u-dietist,-fysiotherapeut,-huid-en-oedeemtherapeut,-logopedist-of-podotherapeut
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3.2 Verdeling activiteiten  

Indien een oncologiepatiënt en diens huisarts voor de begeleiding de samenwerking zoeken met een oncologie-

gekwalificeerde paramedicus buiten de huisartsenpraktijk, kunnen de werkzaamheden van de huisarts en de 

paramedicus op de onderstaande wijze worden verdeeld (zie ook het document “Zorgproces Oncologie Eerste 

Lijn” voor een uitgebreide toelichting van de activiteiten in de verschillende ziektefasen). 

 

De onderstaande tabel geeft slechts een illustratie van de verdeling van de werkzaamheden tussen de huisarts 

en paramedicus. De daadwerkelijke verdeling dient in onderling overleg tussen de huisarts en paramedicus te 

worden vastgesteld en vastgelegd in werkafspraken. Hierbij dient ook te worden vermeld dat in de werkpraktijk 

van de huisarts meerdere oncologie-gekwalificeerde paramedici werkzaam kunnen zijn waarmee samengewerkt 

kan worden voor verschillende patiënten. 
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3.3 Patiëntreis  

In onderstaande figuur wordt ter illustratie een voorbeeld gegeven van een patiëntreis en de daarbij mogelijk 

betrokken zorgverleners. De daadwerkelijke route zal voor iedere patiënt verschillen. Mensen met kanker kunnen 

in wisselende duur en soms terugkerend de diverse stadia van de ziekte doorlopen: de preventieve, de curatieve, 

de palliatieve en de terminale fase. De begeleiding van de huisarts en de oncologie-gekwalificeerde paramedicus 

die de rol als vast aanspreekpunt in de eerste lijn vervult vraagt daarom om persoonsgerichte zorg en 

maatwerkoplossingen. 
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4. Stappenplan  
Om dit zorgplan te implementeren binnen de huisartsenpraktijk en/of het eerstelijns oncologiezorgnetwerk 

is het belangrijk om te weten om hoeveel mensen met kanker het gaat en hoe deze groep is samengesteld. 

Vervolgens kunnen werkafspraken worden gemaakt over het vaste aanspreekpunt van de patiënt in de eerste 

lijn. Vanuit de huisartsenpraktijk kunnen afspraken gemaakt worden met één of meerdere eerstelijns 

zorgverleners buiten de huisartsenpraktijk die willen fungeren als vast aanspreekpunt. De zorgverleners in de 

huisartsenpraktijk (en het vaste aanspreekpunt buiten de huisartsenpraktijk) stellen gezamenlijk een lokale 

sociale kaart oncologie op, waarbij wordt geïnventariseerd wat het oncologie-specifieke 

ondersteuningsaanbod is in het werkgebied van de huisartsenpraktijk. 

 

STAP 1: Inzicht in oncologie populatie huisartsenpraktijk via ICT 

Met behulp van ICPC codes kan een overzicht van (chronische) oncologiepatiënten die al bekend zijn binnen 

de huisartsenpraktijk worden gemaakt. Door een uitdraai te maken van de ICPC-codes kan inzicht worden 

verkregen in de omvang en samenstelling van de (chronische) oncologiepopulatie in de huisartsenpraktijk.  

 

ICPC clusters oncologie 

ICPC 
code 

ICPC titel 

A79 Maligniteit met onbekende primaire lokalisatie 

B72 Ziekte van Hodgkin 

B73 Leukemie 

B74 Andere maligniteit bloed/lymfstelsel 

D74 Maligniteit maag 

D75 Maligniteit colon/rectum 

D76 Maligniteit pancreas 

D77 Andere/niet-gespecif. maligniteit spijsverteringsorganen 

F74 Neoplasma oog/adnexen 

H75 Neoplasma oor 

K72 Neoplasma hartvaatstelsel 

L71 Neoplasma bewegingsapparaat 

N74 Maligniteit zenuw stelsel 

R84 Maligniteit bronchus/long 

R85 Andere maligniteit luchtwegen 

S77 Maligniteit huid/subcutis 

T71 Maligniteit schildklier 

T73 Ander/niet-gespecificeerd neoplasma endocriene klieren 

U75 Maligniteit nier 

U76 Maligniteit blaas 

U77 Andere maligniteit urinewegen 

W72 Maligniteit in verband met zwangerschap 

X75 Maligniteit cervix uter 

X76 Maligniteit borst vrouw 

X77 Andere maligniteit geslachtsorganen vrouw 

Y77 Maligniteit prostaat 

Y78 Andere maligniteit geslachtsorganen/borsten man 

 

Als duidelijk is hoeveel patiënten met kanker tot de huisartspraktijk behoren is de volgende stap het in kaart 

brengen van de fase van de behandeling van deze patiënten. Op basis hiervan kan een plan worden gemaakt 

hoe de begeleiding van de oncologiepatiënten opgezet kan worden.  
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STAP 2: Bepaal het eerstelijns vaste aanspreekpunt oncologie 

Maak een keuze hoe de begeleiding van oncologische patiënten in de eerste lijn kan worden gecoördineerd. 

Maak hierbij een keuze tussen begeleiding via een vast aanspreekpunt voor oncologiepatiënten binnen de 

huisartsenpraktijk (door de huisarts of praktijkondersteuner1) of begeleiding via een vast aanspreekpunt voor 

oncologiepatiënten buiten de huisartsenpraktijk (door een lokale oncologie-gekwalificeerde paramedicus). 

Voor iedere individuele patiënt zal de keus van het vaste aanspreekpunt verschillend zijn, maar het is 

wenselijk van tevoren af te spreken wie binnen het eerstelijns netwerk deze functie kan vervullen. 

 

Indien de praktijkondersteuner de patiënten gaat begeleiden als het eerstelijns vaste aanspreekpunt 

oncologie, is het noodzakelijk (evt ‘verstandig’) dat hij zich eerst bekwaamt op het gebied van de oncologie. 

Denk hierbij aan training, e-learning en meeloopstages. 

 

STAP 3: Maak praktische werkafspraken en stel een sociale kaart op 

Maak binnen de huisartsenpraktijk en in overleg met het vaste aanspreekpunt buiten de huisartsenpraktijk 

werkafspraken over de activiteiten op het gebied van oncologie binnen de eerste lijn. (zie activiteiten schema 

1.1) 

Inventariseer wat het oncologie-specifieke ondersteuningsaanbod is in het werkgebied van de 

huisartsenpraktijk en/of het eerstelijnsnetwerk en stel een sociale kaart op (zie bijlage 3). Spreek af wie hierin 

het voortouw neemt en wie verantwoordelijk is voor het actueel houden van deze sociale kaart. 

 

STAP 4: Evaluatie  

Evalueer met regelmaat (bijvoorbeeld jaarlijks) of betrokken zorgverleners en patiënten tevreden zijn over 

de manier waarop de begeleiding van oncologiepatiënten is georganiseerd. Vergeet hierbij de mantelzorgers 

niet. 

 

Zorg ervoor dat de gebruikte werkafspraken en protocollen actueel zijn en gebruik de feedback van 

zorgverleners, patiënten en mantelzorgers om deze verder te verbeteren.  Overweeg hierbij een registratie 

van de veranderingen t.o.v. eerdere versies. 

 

  

 

 
1 Indien meer inzet van de POH gewenst is voor de begeleiding van oncologiepatiënten in de huisartsenpraktijk adviseren 
wij om bij DSW/ de zorgverzekeraar na te vragen of er uitbreiding van de POH uren binnen de praktijk mogelijk is. Op dit 
moment is er geen aanvullende financiering voor de begeleiding van oncologiepatiënten door zorgverleners binnen de 
eerste lijn. 
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Bijlage 1: Functieprofiel POH met 

aandachtsgebied oncologie  

 

De POH met aandachtsgebied oncologie: 

• is werkzaam in de huisartsenpraktijk en heeft affiniteit en bij voorkeur werkervaring met oncologie 

• kan persoonsgericht denken en handelen; 

• heeft inzage in het patiëntdossier via de huisartsenpraktijk; 

• is in alle fasen van de ziekte beschikbaar voor mensen met kanker en hun naasten; 

• neemt proactief contact op met mensen met kanker en hun naasten op vastgestelde momenten van 

het ziektebeloop; 

• maakt bij voorkeur deel uit van een lokaal multidisciplinair eerstelijns oncologiezorgnetwerk; 

• verwijst rechtstreeks naar noodzakelijke overige ondersteuning of doet dit in nauw overleg met de 

huisarts; 

• heeft nauw contact en structurele overlegmomenten met de huisarts. 

 

De POH met aandachtsgebied oncologie bespreekt met de patiënt en zijn naasten wat het betekent om te leven 

met kanker. In de gesprekken gaat het over alle medische en niet-medische zaken: de effecten van de ziekte en 

de behandeling op het dagelijks leven en het functioneren van de patiënt en zijn naasten.  

 

De POH met aandachtsgebied oncologie denkt mee bij het keuzeproces ten aanzien van alle beschikbare 

ondersteunende zorg en geeft de mogelijkheden aan van thuiszorg etc. De POH met aandachtsgebied oncologie 

geeft informatie en  adviezen aan zowel de patiënt als zijn naasten over de mogelijkheden van E-Health.  

 

De POH met aandachtsgebied oncologie is laagdrempelig bereikbaar en beschikbaar voor de patiënt gedurende 

het gehele zorgproces. De POH heeft kennis en praktische en emotionele vaardigheden en ondersteunt de patiënt 

in zijn zelfmanagement. Aandachtige en persoonlijke zorg zijn de basis van het handelen.  

  

Kennis  

De POH met aandachtsgebied oncologie heeft naast oncologische medische kennis óók kennis over:  

• zelfmanagement en inzicht hoe dit te bevorderen;  

• bevorderen en ondersteunen van gezonde leefpatronen en therapietrouw;  

• de maatschappelijke context en het bevorderen van kwaliteit van leven;  

• de wijze waarop de patiënt tijdens en na de oncologische behandelingen zijn conditie optimaal kan 

houden en de hinder van bijwerkingen tot een minimum kan beperken;  

• oncologische revalidatie voor een optimale terugkeer in het dagelijks leven, zoals werk en gezin;  

• signalen van (dreigende) overbelasting van de naasten en mantelzorgers en het voorkomen hiervan;  

• de levensfasen van de mens, principes van zelfmanagement en verschillende stijlen van coping;  

• de verschillende werkingsmechanismen van verschillende therapieën; de POH met aandachtsgebied 

oncologie kent de meest voorkomende bijwerkingen van deze therapieën op de korte en lange termijn;  

• alle relevante informatie over de verschillende levensgebieden en de bijbehorende complementaire 

ondersteuningsmogelijkheden;  

• de sociale kaart.  
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Vaardigheden en attitude  

De POH met aandachtsgebied oncologie adviseert bij het zoeken naar informatie en stimuleert zelfmanagement 

om ondersteunende zorg waar nodig in te bedden in het leven van de patiënt.  

De POH kan:  

• een deel van de zorg van de huisarts overnemen;  

• de patiënt wegwijs maken in de ondersteunende mogelijkheden; de zelfredzaamheid van de patiënt 

bevorderen door het structureel en proactief   aanbieden van informatie en ondersteuning;  

• zelfmanagement ondersteunen door het inzetten van instrumenten en online tools;  

• mondelinge voorlichting en schriftelijke informatie aan de patiënt geven over een leefpatroon dat 

bijdraagt aan de kwaliteit van leven;  

• informatie over ondersteunende zorg uit de verschillende bronnen zoals patiëntfolders, internet en 

gesprekken met anderen verifiëren en in de juiste context plaatsen;  

• informatie geven over mogelijke noodzakelijke veranderingen in het leefpatroon ten gevolge van de 

ziekte of de behandeling en hierbij gebruik maken van de mogelijkheden van bijvoorbeeld 

patiëntenverenigingen;  

• ervoor zorgen dat zorgconsumptie wordt gereduceerd door proactieve informatieverstrekking, 

vroegtijdige signalering en stimulering van zelfmanagement;  

• zorgen dat escalatie van de problematiek afneemt door inzet van lichtere vormen van zorg (eerstelijns 

zorg in plaats van tweedelijns zorg). Dit gebeurt door tijdige signalering en juiste inschatting van de 

ondersteuningsbehoefte;  

• zorgen dat de maatschappelijke participatie van de patiënt (eerder) toeneemt;  

• de patiënt ondersteunen bij het herstelproces.  

 

Bron: Dit functieprofiel is afgeleid van het functieprofiel voor de POH Oncologie van Stichting OOK (zie 

www.stichting-ook.nl)  

  

http://www.stichting-ook.nl/
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Bijlage 2: Praktische tools en instrumenten  
 

2.1 Gespreksinstrument OOK Canvas  

Het OOK Canvas is een voorbeeld van een methodiek om een gericht en gestructureerd gesprek te voeren met 

kankerpatiënten over hoe zij kunnen omgaan met de gevolgen van de ziekte op hun leven. Het OOK Canvas is een 

gespreksinstrument dat de patiënt kan gebruiken voorafgaand aan of tijdens het gesprek met een 

verpleegkundige. In dit gesprek worden de gevolgen van de ziekte voor de patiënt of een naaste ervaart helder 

gemaakt en besproken. Aan de hand van het Canvas kan worden uitgelegd welke interventies misschien nodig 

zijn en hoe contact kan worden gelegd met hulpverleners of instanties, met als doel het bereiken van passende 

ondersteuning voor ieder mens met kanker en zijn naasten. 

 

Tien levensdomeinen 

Het OOK Canvas geeft overzichtelijk tien levensdomeinen weer waarin de patiënt last kan ervaren: 

• Veranderingen in of aan het lichaam  

• Voeding & Spijsvertering 

• Energie & Bewegen 

• Voorzieningen & Regelgeving 

• Actief leven 

• Kinderen 

• Relaties & Omgeving 

• Zingeving 

• Gedachten & Emoties 

• Een goed afscheid  

 

Per leefdomein kan de diepte in worden gegaan aan de hand van onderliggende thema’s. OOK Canvas kan op 

twee manieren worden ingevuld: door de patiënt zelf voorafgaand aan het gesprek met de 

oncologieverpleegkundige/ondersteuningsconsulent om het daarna samen te bespreken, of tijdens het gesprek 

samen met de zorgverlener.
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2.2 Gespreksinstrument Lastmeter 

De Lastmeter is een vragenlijst die de patiënt invult en daarna met de arts of verpleegkundige bespreekt. Uit de 

antwoorden op de vragen wordt duidelijk van welke problemen of zorgen de patiënt op dat moment last heeft. 

En of hij behoefte heeft aan extra ondersteuning. 

 

Een voorbeeld van de Lastmeter staat weergegeven op de volgende pagina. De Lastmeter kan ook digitaal door 

de patiënt worden ingevuld via de website www.kanker.nl (https://www.kanker.nl/hulp-en-

ondersteuning/lastmeter).  

 

Gebruik van de Lastmeter: 

Hoe vaak de Lastmeter wordt gebruikt, hangt af van het ziekteproces. Het invullen van de Lastmeter wordt over 

het algemeen op de volgende momenten aanbevolen: 

 

Vlak na de diagnose 

De Lastmeter kan de eerste keer vlak na de diagnose worden ingevuld. In het gesprek tussen de patiënt en de 

huisarts of oncologieverpleegkundige kunnen de uitkomsten worden besproken. 

 

Tijdens de behandeling 

Tijdens de behandelfase wordt aangeraden de Lastmeter eens in de 3 maanden in te laten vullen. Ook wanneer 

er belangrijke veranderingen in het behandeltraject plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld: 

• bij de start en het einde van elke soort behandeling (chemotherapie, bestraling, hormoontherapie, 

doelgerichte therapie of immunotherapie); 

• bij de overgang van behandeling- naar controleperiode; 

• bij de overgang van controleperiode naar beëindiging van het contact met het ziekenhuis; 

• als de ziekte terugkomt of wanneer er uitzaaiingen zijn gevonden; 

• wanneer blijkt dat de patiënt niet meer beter kan worden; 

• In de controlefase. 

 

 

Het is goed om te bedenken dat de Lastmeter altijd weergeeft hoe de patiënt zich op dát moment voelt, in de 

week voorafgaand aan het bezoek. Tijdens het ziekteproces kunnen klachten ontstaan, maar die kunnen ook weer 

verdwijnen. 

  

https://www.kanker.nl/hulp-en-ondersteuning/lastmeter
https://www.kanker.nl/hulp-en-ondersteuning/lastmeter
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2.3 Gespreksinstrument Positieve Gezondheid 

Machteld Huber introduceerde het concept ‘Positieve Gezondheid’ in Nederland in 2012. In dit concept wordt 

gezondheid niet meer gezien als de afwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de 

fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. 

 

De WHO stelt dat gezondheid een toestand van compleet welbevinden is, lichamelijk, psychisch en sociaal. Maar 

eigenlijk zou dat betekenen dat vrijwel niemand gezond is. Zelfs als je geen ziekte hebt, doen zich gebeurtenissen 

voor in het leven waardoor het tijdelijk niet goed gaat. Zoals een echtscheiding of het overlijden van een dierbare. 

Daarbij komt dat de definitie weinig recht doet aan mensen met een chronische ziekte. Het impliciete appèl is dat 

je mensen moet blijven doorbehandelen, net zo lang tot ze een toestand van compleet welbevinden hebben 

bereikt. Dat kan niet de bedoeling zijn, aldus Huber. 

 

Toelichting instrument 

Positieve Gezondheid is de uitwerking in zes dimensies van de nieuwe definitie van gezondheid. Met die bredere 

benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in 

het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. 

 

Hoe werkt het gespreksinstrument? 

Mensen kunnen met het spinnenweb in kaart brengen hoe zij zelf hun gezondheid ervaren. Voel je je bijvoorbeeld 

tevreden, gelukkig of juist eenzaam? Lukt het je om de dagelijkse dingen te doen, zoals het huishouden? Beleef 

je nog plezier aan hobby’s of bezigheden? Hulpverleners en hun patiënten kunnen met die uitkomsten een heel 

ander gesprek voeren. “Wat is voor ú echt belangrijk?” “Wat zou u willen veranderen?” 

 

Hulpverleners bedenken samen met de patiënt wie (of wat) in de omgeving kan helpen om de situatie te 

verbeteren. De verschillende mogelijkheden worden voor de hulpverlener en voor de patiënt zichtbaar en 

vindbaar. 

 

Hoe kan een patiënt meedoen? 

• Laat de patiënt een persoonlijk account aanmaken op www.mijnpositievegezondheid.nl . 

• Na het inloggen kan de patiënt de test starten. 

• Indien gewenst kan op een later moment opnieuw worden ingelogd om de test nogmaals te doen. 

 

Hoe krijgt een patiënt de uitkomst in zijn bezit? 

De testresultaten worden gepresenteerd aan de hand van het spinnenwebmodel. Dit ingevulde model kan 

vervolgens worden gedownload, opgeslagen of geprint. 

 

Meer weten over Positieve Gezondheid? Kijk op www.vilans.nl of www.iph.nl.

http://www.mijnpositievegezondheid.nl/
http://www.vilans.nl/
http://www.iph.nl/
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Bijlage 3: Sociale kaart oncologie  
 

Naam Organisatie Naam contact 

persoon 

Contactgegevens Samenwerkings- 

afspraak 

Overig 

Telefoonnummer Emailadres Siilo (ja of nee?) 

Lokale eerstelijns 

zorgverleners  

      

Huisartsenpraktijk       

Oedeem- en 

Oncologiefysiotherapie 

      

Psychosociale ondersteuning       

Ergotherapie       

Diëtetiek       

Logopedie       

Thuiszorg       

Casemanager dementie 

 

      

Wondverpleegkundige       

(school)maatschappelijk werk       

Geestelijk verzorger       
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Naam Organisatie Naam contact 

persoon 

Contactgegevens Samenwerkings- 

afspraak 

Overig 

Telefoonnummer Emailadres Siilo (ja of nee?) 

Arbo-arts/Bedrijfsarts 

Consulent Oncologie (BACO)   

      

Psycholoog       

Borstprotheseleverancier       

Haarwerker        

Hospice       

Seksuoloog       

Apotheker       
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Naam Organisatie Naam contact 

persoon 

Contactgegevens Samenwerkings- 

afspraak 

Overig 

Telefoonnummer Emailadres Siilo (ja of nee?) 

Medewerkers vanuit de 

ziekenhuizen  

      

Medisch maatschappelijk werk       

Verpleegkundig specialist         

Coördinerend 

oncologieverpleegkundigen 

      

Palliatief verpleegkundige         

Ondersteuningsconsulent       

Transferverpleegkundige         

Specialist       
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Naam Organisatie Naam contact 

persoon 

Contactgegevens Samenwerkings- 

afspraak 

Overig 

Telefoonnummer Emailadres Siilo (ja of nee?) 

Regionale 

netwerken/organisaties  

      

Netwerk palliatieve zorg 

(WSD) regio DWO 

Jopke Kruyt   06 2057 6490 info@npzdwo.nl  Palliaweb.nl  

Netwerk palliatieve zorg 

(WSD) regio NWN 

Huub 

Schreuder 

06 5370 1176 h.schreuder@careyn.nl  Palliaweb.nl  

Zorgbemiddelingskantoor  

Loketten en rijdend bijkantoor 

- DSW Zorgverzekeraar 

      

Mantelzorgmakelaar       

Inloophuis        

Psycho-oncologisch centrum 

(Sanavera) 

      

Thuiszorg       

       

       

  

https://www.dsw.nl/consumenten/klantenservice/loket
https://www.dsw.nl/consumenten/klantenservice/loket
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Naam Organisatie Naam contact 

persoon 

Contactgegevens Samenwerkings- 

afspraak 

Overig 

Telefoonnummer Emailadres Siilo (ja of nee?) 

Landelijke organisaties        

Stichting OOK   www.stichting-ook.nl Stichting OOK   

NFK   www.nfk.nl NFK   

Kanker.nl   www.kanker.nl Kanker.nl   

Vrijwilligers Palliatieve 

Terminale Zorg 

  www.vptz.nl Vrijwilligers 

Palliatieve 

Terminale Zorg 

  

Lotgenoten    Lotgenoten   

Stichting OOK   www.stichting-ook.nl Stichting OOK   

NFK   www.nfk.nl NFK   

       

       

http://www.stichting-ook.nl/
http://www.nfk.nl/
http://www.kanker.nl/
http://www.vptz.nl/
http://www.stichting-ook.nl/
http://www.nfk.nl/
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Bijlage 4: Voorbeeldberekening 

tijdsinvestering POH als vast aanspreekpunt 
 

Huisartsenpraktijk Copenhaege in Vlaardingen is een voorbeeld van een praktijk in de regio waar de rol van vast 

aanspreekpunt oncologie in de eerste lijn is opgepakt door een POH. Uit de cijfers van praktijk Copenhaege blijkt 

dat 4,6% van de praktijkpopulatie patiënten zijn die een diagnose kanker hebben, of deze diagnose in het verleden 

hadden. Gemiddeld 76% van deze patiënten is in het kader van ondersteuning vanwege oncologie in het 

afgelopen jaar gezien door de POH (3,5% van de praktijkpopulatie). De 24% van de patiënten die niet in het 

afgelopen jaar door de POH zijn gezien bevinden zich met name in de chronische fase (3a). 

 

In de onderstaande tabel wordt een berekening weergegeven van de inzet POH per normpraktijk (2095 

patiënten). Hierbij is uitgegaan van de ervaringen die zijn opgedaan in huisartsenpraktijk Copenhaege in de 

afgelopen jaren. 

 

Gemiddelde patiëntgebonden inzet per jaar - in fases (normpraktijk) 

  patiënten tijdsinvestering 

Fase 1 9,2 23 uur 

Fase 2 9,2 17,5 uur 

Fase 3a 46 69 uur 

Fase 3b 9,2 46 uur 

Totale benodigde inzet   155,5 uur 
 

Bij een normpraktijk van 2095 patiënten is een gemiddelde benodigde tijdsinvestering van de POH 155,5 uur per 

jaar voor patiëntgebonden inzet. 

 

Naast deze patiëntgebonden inzet zal de POH ook tijd nodig hebben voor algemene taken zoals het bijhouden 

van de sociale kaart, bijhouden van kennis en het opzetten en bijhouden van een netwerk oncologie. Naar 

verwachting zal dit 28 uur per jaar in beslag nemen. 

 

In totaal is de benodigde inzet van een POH daarmee 183,5 uur per normpraktijk per jaar. Dit komt grofweg neer 

op 0,1 fte POH inzet per normpraktijk per jaar voor de oncologie. 

 

 

Let op: De daadwerkelijke benodigde inzet is sterk afhankelijk van de taken die de POH op zich neemt, de 

samenwerking binnen de praktijk, op welke manier de begeleiding wordt uitgevoerd en de werkwijze en 

competenties van de POH. 
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Bijlage 5: werkgroep oncologie ZEL 
 
Deze handreiking is opgesteld door de werkgroep oncologie van ZEL en is een levend document. Op- en 

aanmerkingen kunt u doorgeven aan het secretariaat van ZEL. Dit kan per mail naar secretariaat@zel.nl of 

telefonisch via 0174-201440. Op basis van voortschrijdend inzicht en wijzigingen in toekomstige richtlijnen 

worden zo nodig aanpassingen gemaakt in dit document. 

 

 

Werkgroep oncologie ZEL 

Auteurs: 

Jolanda Dekker, POH oncologie en adviseur oncologie ZEL 

Natasja van den Ende, huisarts en aandachtfunctionaris ZEL 

Tjalke Weiss, junior projectleider ZEL 

Robin Lok, programmamanager chronische zorg ZEL 

 

Andere leden werkgroep: 

Johanna van ’t Lindenhout, kaderhuisarts palliatieve zorg 

Jorien van den Doel, kaderhuisarts palliatieve zorg 

Thea Groenewegen, oncologie/wijkverpleegkundige Careyn 

Eveline Clasquin, POH-GGZ sociaal psychiatrisch verpleegkundige 

Annemarie Bijl, ervaringsdeskundige 
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