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DEZE VOETTEKST KAN OVERAL AANGEPAST WORDEN. 

INLEIDING 

 THERAPIEONTROUW 

 Een patiënt wordt therapieontrouw beschouwd indien dosissen gemist worden, extra 

dosissen ingenomen worden, dosissen in verkeerde hoeveelheid of op het verkeerde 

tijdstip ingenomen worden.1 

 ZELFMANAGEMENT 

 Het vermogen van een individu om de symptomen, de behandeling, de fysieke en de 

psychosociale gevolgen en levensstijlveranderingen die verbonden zijn aan het leven 

met een aandoening te ‘beheren’.2 

 

1Ruddy et al. (2009), ²Barlow et al. (2002) 
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INLEIDING 

 Beïnvloedende factoren therapie(on)trouw orale oncolytica 

- onderzoek voornamelijk bij borstkanker (80%)3 

- bij orale TKI’s => onderzoek beperkt 

 Nood aan onderzoek naar beïnvloedende factoren van  
       therapie(on)trouw en zelfmanagement bij orale TKI’s 

 

 

 

 
 

 

3 Verbrugghe et al., 2013 
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INLEIDING 
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 Beïnvloedende factoren therapietrouw orale oncolytica: complex en 
samenhangend 
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INLEIDING 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

3 Verbrugghe et al., 2013   
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 Bestaand onderzoek naar beïnvloedende factoren van therapie(on)trouw 
bij orale oncolytica3: 

 - kwantitatief (92%)  

 - mixed methods (4%)  

 - kwalitatief (4%) 

 Waarom kwalitatief onderzoek? 

 - inzicht in de complexiteit en samenhang van factoren  

 - verklaringen vinden voor beïnvloedende factoren gevonden in kwantitatief  
 onderzoek 
- inzicht in de beleving en betekenis  
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ONDERZOEKSDOELSTELLINGEN 

 Inzicht krijgen in beïnvloedende factoren van therapietrouw en 

zelfmanagement bij patiënten die orale TKI’s innemen en nagaan welke 

ondersteuning nodig is vanuit patiëntenperspectief 

 Ontwikkelen van een gids met aanbevelingen voor hulpverleners om 

patiënten die orale TKI’s innemen te begeleiden, 

medicatietherapietrouw en adequaat zelfmanagement bij deze 

patiëntengroep te verhogen.  
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METHODOLOGIE 

Bouwstenen om de interventie te ontwikkelen: 

1. Literatuuronderzoek (mixed method systematische review): 

 Determinanten en beïnvloedende factoren van therapietrouw bij 

 patiënten die orale oncolytica innemen  

2. Probleem- en behoeftenanalyse:  

 Interviews met 30 patiënten, die orale TKI’s innemen, met 

 verschillende soorten kanker 

3. Analyse van de huidige praktijk:  

 Observatie van 4 goede praktijkvoeringen in België en Nederland, 

 interview met patiënt en hulpverlener 
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RESULTATEN 

 3 focussen in het omgaan met de behandeling met orale TKI’s: 

 Focus op overleven 

 Focus op kwaliteit van leven 

 Evenwicht  

 Focussen bepaald  door complexe en samenhangende factoren 

waarbij nevenwerkingen en kwaliteit van leven van grote invloed zijn 

 Focussen geen absoluut gegeven: patiënten kunnen veranderen van 

focus 
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RESULTATEN 

Kernconcepten: 

1. Nevenwerkingen 

2. Angst 

3. Hoop 

4. Feedback 

5. Vertrouwen  
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RESULTATEN 

1. Nevenwerkingen 

 Veelheid en intensiteit nevenwerkingen 

 Kwaliteit van leven 

 Betekenis nevenwerkingen 

 Onvoorspelbaar karakter 

 Op de hoogte zijn van nevenwerkingen 

 Op de hoogte zijn van het verloop van nevenwerkingen 
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RESULTATEN 
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‘Ik bleef die medicatie nemen maar na verloop van tijd had ik geen eetlust meer. Ik at 

niet meer, ik dronk niet meer, geen wijn meer, het was verschrikkelijk. Iedere dag ging 

ik op mijn bed gaan liggen ’s middags. Ik heb die pillen drie maanden genomen. Ik was 

geen mens meer, maar geen mens meer, ik was totaal op! En dan heb ik gezegd op een 

vrijdagnacht, ik weet het nog goed: “Ik hou ermee op, ik neem die pillen niet meer”. 

Het werd traumatisch.’ 
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 Probeer met begrip en mildheid met patiënten om te gaan die hun 

therapie minder goed naleven 

 Probeer adequaat zelfmanagement te bevorderen bij het behandelen van 

nevenwerkingen 

 Geef voorlichting over het verloop van nevenwerkingen 

 Moedig patiënten aan om nevenwerkingen te melden 

 Ga na wat nevenwerkingen beteken voor patiënten en wat de weerslag is 

op het dagelijks leven 

 Bij moeilijk te managen nevenwerkingen: wees hier open over en 

bespreek de kwaliteit van leven  
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RESULTATEN 

2. Angst 

 Verminderen van effectiviteit van de medicatie / resistentie 

 Dosisreductie 

 Toxiciteit bij een grote hoeveelheid aan verschillende medicatie 

 Combinatie met andere gezondheidsproblemen 
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RESULTATEN 
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‘Het is zwaar hoor dat is (telt luid op) 3,6, dat zijn 11 pillen. Ik denk dat mijn maag er 

nu wel aan gewoon is. Maar in het begin had ik er wel moeite mee hoor. Dat is bijna een 

maaltijd hé. Ik heb nog nooit in mijn leven zoveel pillen moeten nemen. En ik was al 

geen pillennemer. Ik heb dan het idee dat mijn maag kapot zal gaan of je denkt daar 

eens op hé. Omdat je het niet gewoon bent om zoveel pillen te nemen hé. Dat moet 

dan ook op iets werken. En dan denk je en pieker je.’ 
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 Wees er als hulpverlener van bewust dat patiënten vaak angstig zijn, 

medicatie is vaak een voorwaarde voor het overleven waardoor een 

dosisvermindering gelijk kan staan aan minder kans op leven 

 Wees bij de voorlichting voorzichtig met de mededeling dat gestart wordt 

met de beste medicatie/dosis en de evaluatie na drie maanden 

 Ga na hoe patiënten tegenover een dosisvermindering staan 

 Wees aandachtig op angsten rond het schadelijk effect van een veelheid 

aan medicatie 

 Geef het belang aan om bijkomende gezondheidsproblemen te melden 

 Help patiënten lichamelijke signalen te interpreteren en onrustwekkende 

van niet onrustwekkende te onderscheiden 
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RESULTATEN 

3. Hoop 

 Copingmechanisme om zich staande te houden in periode van onzekerheid 

 Noodzakelijk om vol te kunnen houden 

 Initieert vaak het starten na een medicatiestop 

 

Hoe? 

 - Creëren van een perspectief op een medicatievrije periode 

 - Actief zoeken naar positieve verhalen van patiënten 

 - Geloof in wetenschap benadrukken 

 - Hoop op een positieve uitkomst 
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RESULTATEN 
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‘Er is nog een laatste hoop toch, dat je zegt als je het aanpakt, kun je misschien nog 

genezen ervan. Dat is eigenlijk de grootste motivatie, dat er nog een sprankeltje hoop 

is. Hoewel dat ik er niet echt in geloof, maar ja. Je weet nooit. Dat is mijn grootste 

motivatie.’ 
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 Wees er als hulpverlener van bewust dat hoop een belangrijk 

copingmechanisme is  

 Ontkracht hoop niet, bevestig hoop als hoop 

 Ga bij patiënten na naar wat ze uitkijken (perspectieven) 

 Ga na wat een rustperiode voor patiënten betekent 
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RESULTATEN 

4. Feedbackmechanismen 

 Van medicatie 

 Van hulpverleners 

 Van  de resultaten uit follow-up onderzoeken 
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 Leg uit waarom het correct innemen van medicatie belangrijk is en wat 

inadequaat zelfmanagement doet met de werking van de medicatie 

 Geef patiënten een kennisbasis om hun zelfmanagement op te baseren 

 Leg patiënten uit waarom het belangrijk is eerlijk te zijn over hun gedrag  

 Bij vermoeden van therapieontrouw/inadequaat zelfmanagement => ga 

een open gesprek aan en stel weinig bedreigende vragen. 

 Vraag niet rechtstreeks of patiënten medicatie niet innemen 

 Vermijd het induceren van schuldgevoelens bij patiënten 
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RESULTATEN 

5.  Vertrouwen 

 Creëert openheid om nevenwerkingen te uiten 

 Geeft geruststelling dat het beste gedaan wordt 

 

Hoe?  

 - Relatie hulpverleners – patiënt: cruciaal (“klikken” => zich ‘als mens’ benaderd voelen) 

 - Laagdrempeligheid en continue bereikbaarheid 

 - Voldoende tijd tijdens contactmomenten 

 - Ondersteuning bij het behandelen van nevenwerkingen 

 - Regelmatige afspraken 

 - Signalen van een goede multidisciplinaire samenwerking 

 - Contactpersoon naast de arts 
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RESULTATEN 
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‘Als er iets is kan je altijd bellen. Voor hen is dat misschien een futiliteit maar voor ons 

is dat erg belangrijk voor als iets mis gaat. Als je daar meteen een antwoord op hebt is 

dat goed he, dan ben je gerustgesteld.’ 
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Gids met aanbevelingen voor de 

ondersteuning van therapietrouw en 

zelfmanagement bij patiënten die orale 

tyrosine kinase inhibitoren innemen 

Meer informatie: 

Mathieu.Verbrugghe@UGent.be 

Ann.VanHecke@UGent.be 
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