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 Zorgpad 
 Casus 
 Cervixcarcinoom 
 Follow up 
 Supportive care 
 Soorten zorg in de psychosociale 

ondersteuning 
 Draagkracht en draaglast 
 Gevolgen van de ziekte 
 Veel voorkomende thema’s 
 Tips en ervaringen 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 1 Medisch regisseur 

 1 Logistiek regisseur 

 Diagnostiek 

 Per-operatieve zorg 

 Follow-up 

 1 Geïntegreerd dossier 







 Verrichten uitstrijkje  

 - Tijdens BVO 

 - Bij klachten 

 - bij verdacht uitziende baarmoedermond 

 Histologische bevestiging middels biopt 

 Aanvullende diagnostiek om tot klinische 
stadiëring te komen 

 - Onderzoek in narcose 

 - MRI 

 - PET-CT (op indicatie) 

 

 

  



Chirurgie Radiotherapie 





 Slechtnieuws gesprek door gynaecoloog 

 

 Opvang na slechtnieuws door VS 
◦ Informatie 

◦ Diagnostische onderzoeken: 

◦ Screening voedingsstatus/VAS 

 

 MDO-poli na MDO door gynaecoloog 

 

 Behandeling 

 

 

 

 



 Telefonisch consult 2-3 dagen na ontslag door VS 

 

 MDO-overleg 1 week na OK: 
◦ Definitieve PA-uitslag 

◦ Wel of geen nabehandeling nodig door gynaecoloog 

◦ Indien behoefte gesprek met VS 

 

 Nacontrole/nazorg 

 

 Supportive care 



Nazorg is een essentieel onderdeel van de 
individuele patiëntenzorg na behandeling voor 
kanker. 
1. Voorlichting, begeleiding aandacht voor 

sociale gevolgen, ingaan op klachten en 
symptomen, signaleren van directe of late 
effecten van ziekte en behandeling. 

2. Detectie van terugkomst ziekte 
3. Evaluatie van het medisch handelen en de 

gevolgen ervan. 
 Bron: Oncoline Richtlijn Cervixcarcinoom 2012 

 
 



 

• Vroegsignaleringslijst 

• Lastmeter 

• Hads 
 

 



 Aandachtgebied Verpleegkundig specialist 

 

Supportive care = Ondersteunende zorg 

 

 Aanleiding 
 Literatuur 

 IGZ rapport 

 Richtlijnen 

 

 Doel 

 

 

 

 







 Lichamelijke problemen 

 Vermoeidheidsklachten 

 Beperkingen in dagelijks functioneren 

 Pijnklachten 

 Concentratiestoornis 

 Emotionele klachten 

 Sociale problemen 

 Seksuele problemen 

 

 

 



En dan is er tijd voor: 

HERSTEL 
 
VERWERKING 
 
Het GEZIN 



Maatschappelijk werkers 

 

Psychologen 

 

Seksuoloog 

 

Psychiaters 

 

Geestelijk verzorger 

Praktisch 

Emotioneel 

Medicatie 
Spiritueel 

Seksualiteit 



 89.000 keer diagnose kanker op een 
bevolking van 16,5 miljoen (2008) 
◦ 46.000  

◦ 43.000  

 Bij 78.000 daarvan ging het om mensen die 
voor het eerst kanker kregen; 11.000 mensen 
hadden al eerder kanker 

 400.000 mensen hadden in dat jaar kanker of 
hadden eerder in hun leven kanker: 2,5 % 

 25  - 33 % van de oncologische patiënten 
heeft psychische ondersteuning nodig 



 Draaglast: alle gebeurtenissen en 
omstandigheden die een  

  belasting vormen in het leven 

• Draagkracht: het vermogen om 
u aan deze omstandigheden 
aan te passen 



Bepalend voor draagkracht: 

 Persoonlijkheid 

 Verleden: eerdere life events 

 Levensfase 

 Sociale netwerk 

 Werksituatie 

 Lichamelijke conditie 

Door kanker wordt draagkracht veelal verzwakt 



Bepalend voor draaglast: 

 Diagnose: plotseling of verwacht 

 Snel doorgestuurd of lang uitgesteld 

 Goede of stroeve relatie met huisarts en 
specialist 

 Positieve of negatieve voorbeelden  

 Erfelijke of niet-erfelijke vorm 

 Veel of weinig tijdelijke en blijvende gevolgen 
van behandeling 

Door kanker wordt draaglast verzwaard 



Draagkracht 

Waar mogelijk: 

versterken 

Waar mogelijk: 

verlichten 

Draaglast 



Z o r g s y s t e e m 



• exploreren 

• normaliseren 

• erkenning geven 

• inzicht geven 

• Samen zoeken naar wat de draagkracht kan 
versterken 

• Geen advies en geen oplossing 

 



 Vermoeidheid 

◦ 25 % van de vrouwen in een ziektevrije 
periode, 29 maanden na de behandeling, 
ervaart aanhoudende vermoeidheid. 
(Servaes e.a. 2007) 

 Pijn 

◦ Angst en stemming beïnvloeden de beleving 
van pijn                 

 
 

 

 
 



 Psychisch functioneren 

◦ 18% van de patiënten heeft een klinische 
significante depressie  

◦ Vorm van kanker is niet van groot belang 
voor het ervaren van psychische klachten 
(m.u.v. longca.) 

◦ Niet meer of minder psychische problemen 
dan bij COPD of Aids  

(Solano e.a. 2006) 

◦ Ervaren van controle heeft invloed op ernst 
van psychische problemen 
 

 

 

 

 
 



 Partner 

◦ Wie ervaart de meeste psychische 
problematiek: patiënt of partner? 

 Seksualiteit 

◦ Seksuele problemen worden gerapporteerd 
ongeacht tumorsoort en behandeling. 

◦ Hoe korter de relatie hoe erger seksuele 
problemen worden ervaren. 

 
 

 

 

 

 

 



◦ Vertrouwen, veiligheid en overgave 
 Kanker = verraad 
 Kanker = overgave 

 
 Bereidheid en bekwaamheid om je te 

kunnen overgeven aan, worden bepaald 
door o.a. 
 Hechting kindertijd 
 Eerdere life events en afloop 
 Ervaren van veiligheid en regie 

 
 

 
 



• Verschil tussen mannen en vrouwen. 

• Iemand heeft recht om te reageren zoals hij / 
zij dat wil, ook zwijgen of ontkennen. 

• Hoop versus wanhoop 

• Positieve instelling 

• Er is geen goede of slechte manier van 
omgaan met kanker 

• Volgen en niet sturen 




