
 

 

Begeleiding van patiënten  

die orale TKI’s nemen: 

huidige praktijk versus 

mogelijkheden en verwachtingen 

van zorgverleners en patiënten  



Doelstellingen 

 

Gebruik van orale antitumorale GM: 

 

Verwachtingen 

mantelzorgers

?  

Huidige 

begeleiding?  

Eerste lijn? 

Tweede lijn?  

Verwachtingen 

patiënten? 

Ontwikkeling van zorgpaden  



Methodologie 

     

   Kwalitatief onderzoek bij verschillende actoren 

   Semi-gestructureerde interviews 

²²²²   Audio-opnames, verbatim transcriptie, analyse NVivo 

 

 

 

Interviews met… 

Mantelzorgers 

Zorgverleners in het ziekenhuis 

Zorgverleners in de eerste lijn 

Patiënten 



Resultaten 

 

 

 

• Voordelen orale therapie: thuissituatie 

• Uitdagingen:  

 educatie van de patiënt 

 therapietrouw 

 nevenwerkingen 

 GM interacties 

 opvolging van patiënten 

 

Zorgverleners in het ziekenhuis 
8 Vlaamse ZH IPSOC studie: 

oncoloog, verpleegkundige, 

apotheker 

4V: “Van intraveneuze therapie weet 

iedereen: aah, ’t is chemo, mensen 

gaan ziek zijn, misselijk zijn.  Het is 

soms iets maatschappelijker aanvaard 

dan bij per os medicatie. En dan vind ik 

dat er voor de zorgsector een 

belangrijke boodschap is weggelegd 

om dat toch wel te gaan meedelen aan 

de patiënt en ook de familie op de 

hoogte te brengen indien die erbij zijn.”  



 
1 2 3 4 5 6 7 

8 

O Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Beperkt 

A Nee Nee Nee Beperkt Nee Nee Nee Ja 

V Ja  Ja Nee Ja Ja Ja Ja 

 

Resultaten 

 

 

• Informeren van de patiënt: 

o Voornamelijk door de arts  

 

  

 

 

  

 

Zorgverleners in het ziekenhuis 

O = Oncoloog, A = Apotheker, V = Verpleegkundige 

Elk cijfer staat voor een bepaald ziekenhuis 
1A: “En als de patiënt zelf iets vraagt, dan geven wij uitleg, 

maar wij gaan niet spontaan zeggen: en ge moet dat zo 

nemen en ge kunt die nevenwerkingen daarvan krijgen.  

Heb ik al aangehaald dat we daar geen tijd voor hebben en 

da’s misschien een flauw excuus maar ook niet de setting 

hebben voor dat te doen.”   

 



Resultaten 

 

 

• Informeren van de patiënt: 

o Niet altijd grondig of volgens structuur 

 

  

 

 

  

 

Zorgverleners in het ziekenhuis 

5V: “Binnen het ziekenhuis euhm is 

daar nu niks eigenlijk he, misschien als 

er zo ne functie komt van een 

verpleegkundige die da een beetje op 

zich neemt, dat is in sommige 

ziekenhuizen wel he”  



 1 2 3 4 5 6 7 8 

Bijsluiter        X 

Dagboeken     X  X X 

Informatiebrochure 
firma 

X X X X X X X X 

Informatiebrochure 
ziekenhuis 

X   X     

Medicatiekaart/schema    X X  X X 

Mondeling X X X X X X X X 

Patiëntenkits  X X X   X X 

Telefonisch X        

 

Resultaten 

 

 

• Informeren van de patiënt: 

o Informatievormen uiteenlopend 

 

  

 

 

  

 

Zorgverleners in het ziekenhuis 

Euhm, dus ik werk graag met 

patiënten dagboeken. 

Omdat dat eigenlijk wel, denk ik, 

euhm, voor hen en voor ons, een vrij 

eenvoudig middel is om die therapie-

trouw te beoordelen. En niet alleen 

de therapietrouw, maar ook meteen 

zicht te hebben over neven-

werkingen. Want als patiënten om de 

3 weken komen, hoe was het 14 

dagen, 3 weken geleden? Da ’s niet 

altijd zo duidelijk meer.” 

 



Resultaten 

 

 

o Inhoud informatie uiteenlopend 

 

  

 

 

  

 

Zorgverleners in het ziekenhuis 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

O A V O A V O A V O A V O A V O A V O A V O A V 

Medische informatie    X   X      X         X   

Therapeutische opties    X         X         X   

Voor- en nadelen van behandeling                   X      

Werkings-mechanisme   X    X            X    X  

Werkzaamheid    X   X                  

Wijze van inname X      X  X  X X    X   X  X  X X 

Posologie X      X  X X X X       X  X X X X 

Co-medicatie   X       X             X X 

Medicatieschema    X                X  X  X X 

Interacties   X       X         X    X X 



Resultaten 

 

 

o Inhoud informatie uiteenlopend 

 

  

 

 

  

 

Zorgverleners in het ziekenhuis 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

O A V O A V O A V O A V O A V O A V O A V O A V 

Belang therapie-trouw   X X     X   X           X  

Nevenwerkingen X  X X   X  X X X X X  X   X X   X X X 

Behandeling neven-werkingen       X     X X           X 

Voedingsadviezen       X   X   X     X X    X  

Bloeddrukmeting             X   X      X X X 

Wat te doen bij problemen X      X      X     X   X  X  

Mogelijkheid om contact op te nemen X   X   X  X   X X     X X  X  X X 

Kostprijs maatschappij                       X X 



Resultaten 

 

 

• Evaluatie therapietrouw? 

 

  

 

 

  

 

Zorgverleners in het ziekenhuis 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

O Beperkt Ja Beperkt Ja Beperkt Ja Ja Nee 

A Nee Nee Beperkt Beperkt Nee Nee Beperkt Ja 

V Ja  Nee Ja Ja Ja Ja Ja 

 

8O: “Ik houd mij daar niet mee bezig.  

Weet ge, als ze hun pillen niet pakken, 

is dat hun eigen probleem.” 

  

5A: “Wij besteden daar niks van 

aandacht aan, en dat is puur uit 

tijdsgebrek. Wij zijn eigenlijk al jaren 

vragende partij, we hebben dat ook 

met onze hoofdapotheker besproken.” 

  



Resultaten 

 

 

• Nevenwerkingen? 

• Begeleiding bij preventie en behandeling     

voornamelijk door oncologen en 

verpleegkundigen/onco-coach 

• Educatie van patiënten is het belangrijkste 

aandachtspunt (zowel bij opstarten als bij opvolging) 

 

 

  

 

 

  

 

Zorgverleners in het ziekenhuis 

7O: “...dat ze weten wat eigenlijk normaal is en wat niet normaal. En bij dat niet 

normale, wat is dan de grens van hetgeen dat moet gemeld worden en wat is dan echt 

een uitgesproken toxiciteit. Dat is ook wel heel belangrijk, dat ze dat weten.” 

 



Resultaten 

 

 

• Interacties? 

• Vooral een aangelegenheid van oncologen 

• Apotheker speelt voorlopig eerder ondersteunende rol 

bij problemen 

• Slechts in een beperkt aantal ziekenhuizen wordt co-

medicatie systematisch gecontroleerd door apotheker 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

Zorgverleners in het ziekenhuis 

1V: “Ik vraag ook altijd welke medicatie ze thuis al nemen. En dat mail ik dan 

door naar de apotheek, die dat dan checken naar interacties. Dat is iets dat 

we recent zijn opgestart, nog niet zo lang.” 

 



Resultaten 

 

 

• Multidisciplinaire aanpak? 

 

• Samenstelling van multidisciplinair team verschilt van 

ziekenhuis tot ziekenhuis  

o vooral artsen, verpleegkundigen, psychologen, sociaal 

assistenten  

o apotheker wordt zelden betrokken in het team 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Zorgverleners in het ziekenhuis 



Resultaten 

 

 

• Multidisciplinaire aanpak? 

 

• Meeste zorgverleners zijn  zich bewust van de 

voordelen van een multidisciplinaire aanpak,          

maar deze aanpak blijkt vaak niet haalbaar in praktijk 

o.w.v. gebrek aan tijd en financiële middelen 

 

 

 

  

 

 

  

 

Zorgverleners in het ziekenhuis 



Resultaten 

 

 

• Multidisciplinaire aanpak? 

• Aanpak wordt door verschillende zorgverleners            

in hetzelfde ziekenhuis verschillend beoordeeld 

 

 

 

  

 

 

  

 

Zorgverleners in het ziekenhuis 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

O 7,5 6 8 8 8 8 7 9 

A 4 1 2 7 0 2 0 8 

V 8  8 8 8 6 8 8 

 



Resultaten 

 

 
 

• Momenteel nog beperkte betrokkenheid van 

apothekers en  verpleegkundigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 artsen (HA) 

8 verpleegkundigen (VP) 

7 apothekers (APO) 

2A: “Weet je, ik vind dat we als huis-apotheker 

een verschrikkelijk onderkende partij zijn in 

heel dit gebeuren en dat dat ten nadelen van 

de patiënt is. En hoe moet dat verbeteren? 

Door communicatie en informatie.”  

Zorgverleners in de eerste lijn 



Resultaten 

 

 
 

• HA en VP ervaren dat ze een belangrijke taak hebben 

in het herhalen van de info die in het ziekenhuis reeds 

gegeven werd 
 

 

 

 

 

 

 

 

4 artsen (HA) 

8 verpleegkundigen (VP) 

7 apothekers (APO) 

Zorgverleners in de eerste lijn 

2V: “Heel vaak krijgen de patiënten in het ziekenhuis van de oncoloog een uitleg en 

dan komen ze thuis en dan weten ze het precies allemaal niet meer, ze weten niet wat 

ze mogen verwachten. Dan zijn wij degenen die het allemaal nog eens uitleggen in 

mensentaal”  



Resultaten 

 

 
 

 

• Door hun grotere toegankelijkheid en regelmatig 

contact met patiënten vinden eerstelijnszorgverleners 

dat ze een voorname rol kunnen spelen in het 

opvolgen van therapietrouw en nevenwerkingen  
 

 

 

 

 

 

4 artsen (HA) 

8 verpleegkundigen (VP) 

7 apothekers (APO) 

Zorgverleners in de eerste lijn 

3V: ” Wij zoeken ook middeltjes, bijvoorbeeld eerst 

dat pilletje pakken, dan pas eten en dan pas gaan 

we u wassen” 



Resultaten 

 

 
 

• Actiever gebruik van medicatieschema’s zou een groot 

pluspunt vormen, zowel voor zorgverleners als voor 

patiënt. 
  

 HA: hulp bij voorschrijven van geneesmiddelen 

 VP: hulp bij klaarzetten van geneesmiddelen 

 APO: hulp bij afleveren van OTC geneesmiddelen en opsporen van interacties 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 artsen 

8 verpleegkundigen 

7 apothekers: 

Zorgverleners in de eerste lijn 



Resultaten 

 

 
 

• Meeste zorgverleners hopen op een duidelijkere 

samenwerking tussen eerste en tweede lijn            

  
 

 

 

 

 

 

 

 

4 artsen 

8 verpleegkundigen 

7 apothekers: 

Zorgverleners in de eerste lijn 

A3:” Ik denk dat het ten opzichte van de patiënt alleen maar 

voordelig is als we allemaal aan één zelfde touw trekken, in 

plaats van de ene zegt zus en de andere zo...” 

doorvoeren van gemeenschappelijk en 

beveiligd digitaal platform en gedeeld medisch 

dossier (Vitalink, e-health...) 
 



Resultaten 

 

 

• Impact van ziekte /behandeling op dagelijks leven 

o Gevoelens van angst overheersen (angst voor pijn, angst voor 

niet aanslaan van therapie ...) 

 

 

18 patiënten 

november ‘12 – februari ‘13 
Patiënten 



Resultaten 

 

 

• Rol mantelzorger 

o Vooral emotionele ondersteuning is voor de patiënt van cruciaal 

belang (bezorgdheid tonen, moed inspreken, affectie tonen...) 

 

 

 

o Hulp in huishouden, hulp bij respecteren van medicatieschema 

en aanwezigheid bij consultaties 

 

 

18 patiënten 

november ‘12 – februari ‘13 
Patiënten 

P11 : “Het is heel belangrijk dat zij iedere maand met me meegaat, omdat 

ik zo een panische angst heb van dokters”.  

P16: “Die motiveert me altijd om die pillen te nemen. Soms heb ik van die dagen en ik voel me niet lekker en ik zit meer op het 

toilet en heb 's nachts enorme krampen. En dan helpt ze mij ‘s morgens, dan heb ik toch een stok achter de deur die daar 

ervoor zal zorgen dat ik mijn pillen neem. Ik denk dat als ik alleen zou zijn dan zou ik misschien wel eens een keer smokkelen. 

 



Resultaten 

 

 

• Informatie over behandeling 

o Welke info? Naast info over diagnose en prognose, vnl. 

werking, gebruik en nevenwerkingen van GM 

o Van wie? Vooral oncoloog, in mindere mate VP, HA, palliatief 

team, internet 

o Vorm? Alle patiënten hebben mondelinge info gekregen, 

daarnaast werden ook brochures en bijsluiters overhandigd 

 

 

18 patiënten 

november ‘12 – februari ‘13 
Patiënten 



Resultaten 

 

 

• Tevredenheid over info 

o Meeste patiënten zijn tevreden over info : duidelijk, eerlijk en 

voldoende 

o Mondelinge info wordt verkozen (persoonlijker, beter te 

begrijpen, mogelijkheid tot vragen stellen)  

o Schriftelijke info is nuttig om later thuis door te nemen 

 

 

 

18 patiënten 

november ‘12 – februari ‘13 
Patiënten 

P4: ‘k heb graag mondelinge informatie, maar ik begin nu wel 

veel te vergeten, dus dan is een folderke wel gemakkelijk. 

 



Resultaten 

 

 

• Latere zorgen/behandelingen 

o Verdere behandelingopties werden vaak al besproken met  

oncoloog 

o Een aantal patiënten heeft reeds  plannen gemaakt i.v.m. een 

menswaardig levenseinde (documenten euthanasie) 
 

 

 

 

 

18 patiënten 

november ‘12 – februari ‘13 
Patiënten 



Resultaten 

 

 

• Latere zorgen/behandelingen 

o Palliatieve zorgen  baadt nog grotendeels in een taboesfeer!  

 Sommige patiënten vinden het nog veel te vroeg en willen er  

 nauwelijks over praten 
 

o Terughoudendheid tegenover palliatieve zorgen gaat samen met 

het restrictief  beeld ervan (zorg en begeleiding bij de laatste 

dagen) 
 

 

 

 

18 patiënten 

november ‘12 – februari ‘13 
Patiënten 

P15 : “Als ze daar te vroeg mee beginnen, dan ga je de toekomst veel 

negatiever inzien. Zolang dat niet nodig is zou ik er niet over beginnen. In 

mijn geval toch niet, als ik er nu over zou beginnen zou ik het gevoel 

krijgen van oei hoelang heb ik nog.”  



Resultaten 

 

 

• Sterke punten in de huidige begeleiding 
 

o De menselijke omgang van de oncoloog  

en het verplegend personeel wordt gezien  

als het sterkste punt van de begeleiding 
 

 

 

o Ook de beschikbaarheid, betrokkenheid en onomwonden 

aanpak van de behandelende oncoloog wordt enorm 

geapprecieerd 
 

 

 

 

18 patiënten 

november ‘12 – februari ‘13 
Patiënten 

P15: “Het medeleven gewoon. Van de 

oncoloog, dat ik zag dat hij met goed 

nieuws kwam en dat ook uitstraalde. 

Dat hij gelukkig was dat hij goed nieuws 

mocht brengen.” 

P15: “Wat kunt ge meer wensen dan dat ze zeggen, je kunt elk moment bellen of mailen.” 



Resultaten 

 

 

 

• Minder sterke punten in de huidige begeleiding 
 

o Gebrek aan info over nut en verloop van onderzoeken, GM 

interacties  en praktische informatie (aanvragen van 

invaliditeitskaarten) werd door sommige patiënten aangehaald 

 

 

 

 

 

 

18 patiënten 

november ‘12 – februari ‘13 
Patiënten 

P2: “En dan hebt ge ook altijd assistenten die zeggen: “Doet uw hemd 

eens uit.” En die op mijne rug moeten kloppen. Da ge zegt “Voorwa is da 

in godsnaam nodig.” Da ze dan ook weer gene uitleg geven voorwa ze 

da doen” 

 



Resultaten 

 

 

 

• Minder sterke punten in de huidige begeleiding 
 

o Te snel voorschrijven van bijkomende medicatie, waarbij 

achteraf niet geëvalueerd wordt of ze terug gestopt kan worden 

 

o Tijdsgebrek van de oncoloog, privacy  in de wachtkamers en  

lange wachttijden  
 

 

 

 

18 patiënten 

november ‘12 – februari ‘13 
Patiënten 



Resultaten 

 

 
 

• Huishoudelijke taken, 

waakzaamheid bij nevenwerkigen, 

hulp bij medicatie-inname en 

verzorging van patiënt beschouwen 

ze als hun voornaamste taken 

• Het merendeel van de mantelzorgers vond het opnemen van 

deze rol vanzelfsprekend en had geen nood aan extra 

begeleiding 
 

 

 

 

 

17 mantelzorgers 

november ‘12 – februari ‘13 
Mantelzorgers 

Gho ja, hoe zou ik da uitleggen. Hij gaat ni zeggen da ik dit of dat moet doen. Ik doe ik 

gewoon alles, ja we voelen mekaar zo aan. Da gaat gelijk vanzelf zo. ’t Is altijd goe geweest 

en da blijft zo goed draaien. Ik vind da normaal da ik da nu doe. 

 

M3: ”Ik probeer dan ook wel heel attent te zijn 

als zij begint te klagen. Ik probeer ook als zij ’s 

nachts naar het toilet gaat of dringend naar het 

toilet moet, dan probeer ik ook wel wakker te 

blijven en te luisteren van ik moet hier attent 

blijven, want het zou wel is kunnen zijn dat zij 

buiten bewustzijn gaat op de wc. En dan moet ik 

er wel zijn...” 



Resultaten 

 

 
 

• Mantelzorgers zoeken vooral  

steun bij vrienden, familie,  

lotgenoten, huisarts en  

indien nodig bij psycholoog 

 

 

• Uitlegsessies omtrent omgaan met nevenwerkingen, en hun 

mogelijke rol  hierin, zouden welkom zijn 
 

17 mantelzorgers 

november ‘12 – februari ‘13 

M2: “Want het is al twee keer voorgekomen dat hij 

uitgedroogd was, ik controleerde wel  huidplooi enzo. Dat was 

allemaal wel redelijk....  ik zag wel zijn ogen dieper liggen 

enzo ,maar ik had toch  niet ingeschat dat het al zo erg was.. ”  

Mantelzorgers 

M3: “De beste zijn voor mij mijn vrienden... Als ge 

echt een afspraak moet maken met een psycholoog 

die ge niet kent, dat vraagt ook wel een proces om op 

te bouwen en dat vind ik niet zo evident. Nu het kan 

zijn dat moest ik zo wegschuiven, dat ook mijn 

vrienden dat niet meer aankunnen en je hen daar ook 

niet mee kunt belasten. Maar dan gaat het toch weer 

de huisarts zijn.” 



 

THERAPIETROUW EN ZELFMANAGEMENT BIJ ORALE ANTIKANKER  

GENEESMIDDELEN - VAN ONDERZOEK NAAR PRAKTIJK  

Conclusie: 
 

Nog een weg te gaan in het uitbouwen van begeleiding 

 

Aandacht voor betrokkenheid van de verschillende actoren,        

zowel in tweede als in eerste lijn 


