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Samenvatting 
 
We presenteren hier gegevens van een onderzoek naar de omvang van de 
huisartsenzorg aan patiënten met kanker die de initiële behandeling achter de rug 
hebben, de zogenaamde chronische fase. We definieerden de chronische fase als 
de fase die zes maanden na de eerste registratie van de diagnose kanker in het EPD 
begint en drie maanden voor de laatste registratie eindigt. De zorg in de initiële en 
terminale fase is niet opgenomen in het onderzoek. We vergelijken het zorggebruik 
van deze patiënten met dat van een groep op leeftijd en geslacht gematchte 
patiënten zonder kanker uit dezelfde huisartspraktijk. Afzonderlijke analyses zijn 
uitgevoerd voor patiënten met borstkanker, colon/rectumkanker, prostaatkanker, 
longkanker, blaaskanker en de ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin-lymfoom.  
 
Meer huisartsenzorg voor patiënten met kanker 
Patiënten met kanker doen in de chronische fase een groter beroep op 
huisartsenzorg dan patiënten zonder kanker. Zij hebben jaarlijks meer contacten met 
de huisartsenpraktijk, meer consulten met de huisarts, visites, medicatievoorschriften 
en verwijzingen. Het hoger aantal voorschriften geldt voor alle groepen van 
geneesmiddelen, uitgesplitst naar systeemgroepen volgens de ATC-indeling, 
behalve voor de middelen voor zintuiglijke organen (hoofdgroep S). Het verschil in 
zorggebruik geldt voor mannen en vrouwen en voor de leeftijdsgroepen vanaf 30 
jaar. Jongeren tot 30 jaar verschillen minder van hun leeftijdsgenoten in zorggebruik: 
het aantal consulten, visites en verwijzingen is vergelijkbaar met dat van de 
controlegroep. Wel hebben zij meer contacten met de huisartsenpraktijk, hetgeen 
onder andere een gevolg is van het hoger aantal medicatievoorschriften. 
Ook bij patiënten met borstkanker, colon/rectumkanker, prostaatkanker, longkanker, 
blaaskanker en in iets mindere mate bij patiënten met colon/rectumkanker en 
patiënten met de ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin-lymfoom zien we dit hogere 
zorggebruik terug.  
 
Vaker een chronische aandoening voor patiënten met kanker 
Patiënten met kanker hebben vaker een chronische aandoening dan patiënten 
zonder kanker: 52% versus 44%. Het gaat vooral om hart- en vaatziekten, 
psychische aandoeningen, aandoeningen aan de luchtwegen, huidziekten en 
urogenitale ziekten. 
Ook patiënten met borstkanker, longkanker en prostaatkanker hebben vaker een 
chronische aandoening dan de controlegroep. Dit geldt niet voor patiënten met 
colon/rectumkanker, blaaskanker en de ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin-
lymfoom. 
Het hebben van een of meer chronische aandoeningen doet het zorggebruik bij 
beide groepen (wel/geen kanker) toenemen. Maar nog steeds hebben patiënten met 
kanker plus chronische aandoening(en) een hoger zorggebruik dan patiënten zonder 
kanker plus chronische aandoening(en). 
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Zorggebruik blijft hoog, ook na verloop van tijd 
Het zorggebruik van patiënten met kanker blijft gedurende de hele chronische fase 
hoger dan dat van patiënten zonder kanker, hoewel er lichte verschuivingen 
optreden. Zo komt anderhalf jaar na de aanvang van de chronische fase (dus twee 
jaar na de eerste registratie van kanker in het EPD) het aantal verwijzingen weer op 
hetzelfde niveau als dat van de controlegroep. Hetzelfde geldt na twee jaar ook voor 
het aantal consulten.  
Het verloop in zorggebruik verschilt voor de zes onderzochte tumoren. Het zorg-
gebruik van patiënten met borstkanker en prostaat kanker blijft gedurende de hele 
chronische fase hoog. Het zorggebruik van patiënten met colon/rectumkanker, 
longkanker en blaaskanker komt na zo’n anderhalf tot twee jaar weer op het niveau 
van dat van de controlegroep. Het zorggebruik van patiënten met de ziekte van 
Hodgkin en non-Hodgkin lymfoom wijkt gedurende de gehele chronische fase het 
minst af van dat van de controlegroep. Het aantal contacten met de huisartsen-
praktijk is bij hen de eerste drie jaar wel hoger, maar dit geldt niet voor het aantal 
consulten met de huisarts en verwijzingen, en slechts in geringe mate voor het aantal 
visites en/of prescripties.
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1 Inleiding 
 
De druk op de zorgverlening door patiënten met kanker zal in de nabije toekomst 
toenemen. Dit heeft te maken met een toegenomen prevalentie, toegenomen 
overlevingskans en overlevingsduur na de diagnose kanker. Het recente rapport van 
de Gezondheidsraad over nacontrole in de oncologie besteedt expliciet aandacht 
aan de rol die de huisarts hierin kan en mogelijk moet spelen (Nacontrole in de 
oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen. Den Haag: 
Gezondheidsraad, 2007). 
De behandeling van de patiënt met kanker vindt plaats in de tweedelijn. De huisarts 
speelt in deze periode veelal een rol op de achtergrond. In de fase na de initiële 
behandeling, de zogenaamde follow-up, komt de huisarts vaak weer meer in beeld. 
Er is nauwelijks kwantitatieve informatie beschikbaar over de betrokkenheid van de 
huisarts bij patiënten bij wie een maligne tumor is vastgesteld in deze chronische 
fase.  
 
De behandeling van patiënten met kanker 
De initiële behandeling kan in opzet curatief zijn geweest (d.w.z. gericht op volledige 
genezing) of er kan sprake zijn van een niet-curatieve behandeling. Dit is van belang 
voor de huisartsenzorg in de chronische fase, die aanvangt na afloop van de initiële 
behandeling. Indien er sprake is van een in opzet curatieve behandeling zal de 
huisarts bij klachten in de chronische fase zeker in de eerste jaren na de initiële 
behandeling rekening moeten houden met een mogelijk verband met de behandelde 
maligniteit. Indien er sprake is van een niet-curatieve behandeling dient de huisarts 
bij klachten rekening te houden met doorgroei van de maligne tumor of 
metastasering.  
Patiënten blijven ook tijdens de chronische fase, dus na de initiële behandeling van 
de maligniteit, vaak nog langdurig onder controle van de behandelend specialist voor 
de monitoring van het beloop van de maligne tumor. Een deel van de zorg vindt dan 
ook plaats in de tweede lijn. Maar daarnaast raadplegen patiënten met een maligne 
tumor ook de huisarts. Het gaat niet alleen om tumorgerelateerde problemen maar 
ook voor ‘alledaagse’ klachten en/of andere (chronische) aandoeningen die reeds 
voor het optreden van de maligne tumor bestonden, respectievelijk daarna zijn 
gediagnosticeerd.  
 
Doel van het onderzoek 
Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de aard en omvang van de 
zorg verleend in de huisartspraktijk aan patiënten met kanker in de chronische fase. 
We vergelijken het zorggebruik van patiënten met kanker met op leeftijd- en geslacht 
gematchte patiënten zonder kanker uit dezelfde praktijk. We gaan na of het hebben 
van een chronische aandoening van invloed is op het zorggebruik van patiënten met 
kanker en of het zorggebruik in de loop van de tijd verandert. Deze vragen 
beantwoorden we voor de totale groep patiënten met kanker en voor patiënten met 
borstkanker, colon/rectumkanker, prostaatkanker, longkanker, blaaskanker en de 
ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin-lymfoom afzonderlijk. 
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Dit onderzoek is een van de vijf achtergrondstudies die in opdracht van KWF 
Kankerbestrijding worden uitgevoerd. De resultaten zullen door de 
Signaleringscommissie Kanker (SCK) van KWF Kankerbestrijding gebruikt worden 
voor het opstellen van het signaleringsrapport ‘Nazorg bij kanker: de rol van de 
eerste lijn’. 
 

Vraagstelling 
1. Wat is de aard en omvang van huisartsenzorg bij patiënten met kanker in de 

chronische fase: patiënten met kanker versus patiënten zonder kanker? 
2. Wat is de aard en omvang van huisartsenzorg bij patiënten met kanker in de 

chronische fase: patiënten met kanker versus patiënten zonder kanker, 
onderverdeeld in sekse en leeftijdsgroepen;  

3. Wat is de aard en omvang van huisartsenzorg bij patiënten met kanker in de 
chronische fase: patiënten met kanker plus een andere chronische aandoening 
versus patiënten met kanker zonder een andere chronische aandoening; 

4. Verandert het zorggebruik in de loop van de tijd na het stellen van de diagnose?  
 

Leeswijzer 
Deze vragen beantwoorden we voor de gehele groep van patiënten met een maligne 
tumor (hoofdstuk 3), en vervolgens voor patiënten met borstkanker (hoofdstuk 4), 
patiënten met colon/rectumkanker (hoofdstuk 5), patiënten met prostaatkanker 
(hoofdstuk 6), patiënten met longkanker (hoofdstuk 7), patiënten met blaaskanker 
(hoofdstuk 8) en patiënten met de ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin lymfoom 
(hoofdstuk 9). Elk hoofdstuk bevat vier paragrafen die achtereenvolgens de vier 
onderzoeksvragen beantwoorden. 
Bijlage 1 geeft in een aantal tabellen een samenvatting van enige resultaten.  
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2 Werkwijze 
2.1 Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg 
De vragen worden beantwoord met gegevens van het Landelijk Informatie Netwerk 
Huisartsenzorg (LINH). Aan LINH nemen circa 80 huisartspraktijken deel, die 
representatief zijn voor alle huisartspraktijken in Nederland. Ook de in deze 
praktijken ingeschreven patiënten (ongeveer 300.000) vormen een goede 
afspiegeling van de niet-geïnstitutionaliseerde Nederlandse bevolking. Het primaire 
doel van het netwerk, dat sinds 1992 operationeel is, is het leveren van nationaal 
representatieve referentiegegevens over de huisartsenzorg in Nederland. Daartoe 
worden in de deelnemende huisartspraktijken gegevens uit de elektronische 
medische dossiers van alle ingeschreven patiënten geëxtraheerd, in een centrale 
database opgeslagen en geanalyseerd. Deze gegevens omvatten: het aantal 
contacten met de huisartspraktijk, de door de huisarts gestelde diagnoses (sinds 
2001 diagnoses gesteld tijdens alle contacten, gecodeerd met de ICPC-1), 
voorgeschreven medicatie en nieuwe verwijzingen naar andere 
eerstelijnszorgprofessionals en medisch specialisten. De voorgeschreven medicatie 
en de verwijzingen zijn voorzien van de indicatie/diagnose (zie ook: www.linh.nl). 
LINH is een samenwerkingsproject van WOK, LHV, NHG en NIVEL en wordt 
structureel gefinancierd door het ministerie van VWS. 
 

2.2 Selectie patiënten en controlegroep 
 
Patiënten  
Op basis van de ICPC-code konden 9088 patiënten worden geselecteerd voor wie 
tussen 1 januari 2001 en 31 december 2007 de diagnose kanker is geregistreerd in 
het EPD. Tabel 2.2 geeft een overzicht van de geselecteerde ICPC-codes. 
Bij 8703 van deze patiënten met een of meer maligne tumoren is een chronische 
fase die langer dan 30 dagen duurde geregistreerd (zie verderop voor definitie 
chronische fase).  
Zorggebruik is vastgesteld voor de gehele groep van patiënten met kanker en voor 
afzonderlijke groepen patiënten, te weten: maligniteit borst vrouw (X76), maligniteit 
colon/rectum (D75), maligniteit prostaat (Y77), maligniteit bronchus/long (R84), 
maligniteit blaas (U76). Als zesde is hieraan toegevoegd de ziekte van Hodgkin 
(waaronder ook non-Hodgkin-lymfoom). Deze zes tumorgroepen omvatten samen 
bijna driekwart (73%) van alle tumoren die door huisartsen zijn geregistreerd in de 
onderzochte periode (zie ook tabel 2.2). 
 
Controlegroep 
Voor elke patiënt met een maligne tumor is uit dezelfde praktijk een controle patiënt 
zonder maligne tumor geselecteerd van hetzelfde geslacht en met een leeftijd binnen 
dezelfde vijfjaarscategorie. Er konden 8672 patiënten worden gematcht. Tabel 2.1 
geeft een overzicht van de groep patiënten met de leeftijds- en geslachtsverdeling. 
Van de controlegroep zijn dezelfde variabelen geselecteerd over zorggebruik 
gedurende dezelfde periode als de patiënten met wie zij werden gematcht. 
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Tabel 2.1: Leeftijds- en geslachtsverdeling van patiënten met een geregistreerde 
chronische fase van meer dan 30 dagen 
 patiënten met maligne tumor 

(n=8.703) controlegroep (n=8.672) 
 man vrouw totaal man vrouw totaal 
 n n n % n n n % 
! 14 jaar 34 37 71 0,8% 36 36 72 0,8% 
15-29 jaar 82 94 176 2,0% 78 104 182 2,1% 
30-44 jaar 213 595 808 9,3% 225 602 827 9,5% 
45-59 jaar 719 1.560 2.279 26,2% 740 1.537 2.277 26,3% 
60-74 jaar 1.650 1.537 3.187 36,6% 1.607 1.521 3.128 36,1% 
75+ jaar 1.102 1.080 2.182 25,1% 1.090 1.096 2.186 25,2% 
         
Totaal 3.800 4.903 8.703 100% 3.776 4.896 8.672 100% 
 
 
Figuur 2.1: Leeftijds- en geslachtsverdeling van patiënten met kanker en een 
geregistreerde chronische fase van meer dan 30 dagen (mannen n=3800, vrouwen 
n=4.903). 
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2.3 Zorggebruik 
Het zorggebruik is vastgesteld aan de hand van het aantal contacten met de 
huisartsenpraktijk, aantal voorschriften voor geneesmiddelen en aantal verwijzingen, 
teruggerekend naar een 1-jaarsperiode.  
 
Contacten 
We berekenden voor elke patiënt het totaal aantal contacten met de 
huisartsenpraktijk per jaar. Dit is een optelsom van het aantal consulten met de 
huisarts, visites, telefonische contacten, herhaalrecepten en administratieve 
handelingen in het EPD. We berekenden voor elke patiënt ook het aantal 
spreekuurconsulten en het aantal visites (huisbezoeken van de huisarts) per jaar. 
 
Verwijzingen 
Voor elke patiënt berekenden we het totaal aantal nieuwe verwijzingen per jaar.  
Verwijzingen deelden we vervolgens in in verschillende categorieën: 
1. tweedelijnsdisciplines, te weten: 

a. interne specialismen: inwendige geneeskunde, longziekten, cardiologie, 
reumatologie, gastro-enterologie, pediatrie, dermatologie, allergologie; 

b. heelkundige specialismen: chirurgie, orthopedie, urologie, plastische chirurgie, 
neurochirurgie, gynaecologie, verloskunde, oogheelkunde, KNO; 

c. neurologie en psychiatrie; 
d. overige specialismen: revalidatiegeneeskunde, kaakchirurgie, mondheelkunde 

en overige specialismen; 
2. GGZ: maatschappelijk werk, psychiatrie, riagg, psycholoog, 

eerstelijnspsycholoog, psychotherapie, sociaal-psychiatrisch 
verpleegkundige1; 

3. paramedische disciplines fysiotherapie en oefentherapie. 
 
Opmerkingen bij verwijzingen: 
• De registratie van verwijzingen naar maatschappelijk werk, psycholoog, 

psychotherapie en sociaal-psychiatrisch verpleegkundige zijn facultatief binnen 
LINH. Het werkelijk aantal GGZ-verwijzingen kan dus hoger liggen dan hier 
gerapporteerd. 

• Met ingang van 2006 is de fysiotherapeut vrij toegankelijk. Het werkelijk aantal 
patiënten dat een fysiotherapeut bezoekt kan dus hoger liggen dan hier 
gerapporteerd. 

 
We gingen voor elk van deze categorieën na, hoeveel procent van de patiënten een 
verwijzing kreeg. We berekenden de percentages niet per jaar, maar het percentage 
patiënten dat gedurende de hele chronische fase een dergelijke verwijzing kreeg. 
 

                                                
1 De registratie van verwijzingen naar maatschappelijk werk, psycholoog, psychotherapie en sociaal-
psychiatrisch verpleegkundige zijn facultatief binnen LINH. Het werkelijk aantal GGZ-verwijzingen kan 
dus hoger liggen dan hier gerapporteerd. 
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Prescripties 
Verder berekenden we het totaal aantal voorschriften voor geneesmiddelen per jaar 
en geven we een overzicht van het soort geneesmiddel, waarbij we gebruik maken 
van de ATC-codering. Het ATC-coderingssysteem (Anatomical Therapeutical 
Chemical) deelt geneesmiddelen in in groepen naar het orgaan of systeem waarop 
ze werkzaam zijn en/of hun therapeutische of chemische eigenschappen.2 Er is een 
indeling in 5 niveaus: 

1. anatomische hoofdgroep: één letter voor 14 hoofdgroepen. 
2. therapeutische hoofdgroep: twee cijfers 
3. therapeutische/farmacologische subgroep: één letter 
4. chemisch/therapeutische/farmacologische subgroep: één letter 
5. subgroep voor chemische stof: twee cijfers 

Wij maken gebruik van de indeling naar ATC-hoofdgroepen (ATC-1). Voor de 
indeling naar soort geneesmiddel, geven we de gemiddeldes over de gehele 
chronische fase. Deze laatste cijfers zijn dus niet omgerekend naar gemiddeldes per 
jaar. 
 

2.4 Chronische fase 
Het zorggebruik is berekend voor patiënten in de chronische fase van kanker. De 
chronische fase van kanker definiëren we als de fase die begint na de initiële 
behandeling en eindigt wanneer de terminale fase intreedt. Het moment waarop de 
initiële behandeling eindigt en het tijdstip waarop de terminale fase intreedt, verschilt 
per patiënt en hangt ook af van de tumorsoort. In de LINH-database zijn daar geen 
gegevens over geregistreerd. Evenmin is in de LINH-database een variabele 
opgenomen die aangeeft wanneer de diagnose is gesteld. De duur van de 
chronische fase moeten we dus schatten. Dit is gedaan op de volgende manier: 

• aanvang chronische fase: 6 maanden na de 1e registratiedatum van de 
diagnose kanker in het EPD; 

• einde chronische fase: 3 maanden voor de laatste registratiedatum in het 
EPD. 

 
Het zal duidelijk zijn dat de door ons gedefinieerde chronische fase voor het 
merendeel van de patiënten niet overeenkomt met de daadwerkelijke chronische 
fase. Voor veel patiënten zal deze in werkelijkheid langer duren om de volgende 
reden: 

• de eerste registratiedatum van kanker in het EPD ligt (ver) na de datum 
waarop de diagnose kanker is gesteld: de diagnose is bijv. al gesteld voor 
aanvang van de onderzoeksperiode of voor deelname van de praktijk aan 
LINH; 

• de laatste registratiedatum in het EPD is niet de overlijdensdatum van de 
patiënt: het einde van de registratie is bepaald door het einde van de 
onderzoeksperiode (31 december 2007), beëindiging van deelname van de 
praktijk aan LINH of verhuizing van de patiënt. 

                                                
2 Voor meer informatie, zie: http://www.whocc.no/atcddd/atcsystem.html#3 
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Kortom, de in dit onderzoek voor elk van de patiënten gedefinieerde chronische fase 
is een conservatieve schatting van de werkelijke chronische fase. Deze zal bij de 
meerderheid van de patiënten langer duren. 
 
Deze operationalisatie van de chronische fase heeft ook gevolgen voor de 
beloopstudie. In de beloopstudie is het zorggebruik berekend voor afgebakende 
tijdsperiodes na aanvang van de chronische fase. Maar omdat we de aanvang van 
de chronische fase hebben geschat (namelijk 6 maanden na de eerste registratie in 
het EPD), zal een deel van de patiënten in werkelijkheid verder in de chronische fase 
zitten. De groepen zijn daardoor heterogeen van samenstelling. 
 
Tabel 2.2 geeft een indeling van de in het EPD geregistreerde duur van de 
chronische fase: minder dan 30 dagen, tussen de 31 en 60 dagen, tussen de 61 en 
90 dagen en langer dan 91 dagen. Per tumorsoort laat de tabel het percentage 
patiënten zien met de betreffende duur van de chronische fase. Gemiddeld heeft de 
huisarts voor 4% van alle patiënten met een maligne tumor (n=385) een chronische 
fase geregistreerd die korter is dan 30 dagen. Het percentage patiënten met een 
korte chronische fase is het hoogst voor patiënten met een maligniteit bronchus/long 
(R84), gevolgd door patiënten met een maligniteit nier (U75), maligniteit zenuwstelsel 
(N74), maligniteit pancreas (D76) en maligniteit schildklier (T71). 
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Tabel 2.2: Overzicht van de registratieduur van de chronische fase (in dagen) van 
patiënten met een maligne tumor (n=9.088): indeling in vier categorieën en het 
percentage patiënten per categorie 
  % patiënten met duur 

chronische fase in dagen 
 

  !30 31-60 61-90 "91 aantal 
patiënten 

       
X76 maligniteit borst vrouw 3 3 4 91 2.480 
D75 maligniteit colon/rectum 4 4 4 88 1.231 
Y77 maligniteit prostaat 4 3 4 89 1.224 
R84 maligniteit bronchus/long 7 6 6 82 867 
U76 maligniteit blaas  4 4 4 89 457 
D77 andere/niet gespecificeerde maligniteit spijs-

verteringsorganen 2 5 6 87 445 
X77 andere maligniteit geslachtsorganen vrouw 2 4 5 89 444 
B72 ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin lymfoom 0 4 4 91 341 
S771 maligniteit huid/subcutis excl. basaalcel- en 

plaveiselcarcinoom 0 6 3 91 249 
B73 leukemie 4 4 3 88 251 
X75 maligniteit cervix uteri 5 5 3 88 249 
R85 andere maligniteit luchtwegen 3 3 3 91 233 
D74 maligniteit maag 5 2 3 89 236 
A79 maligniteit met onbekende primaire locatie 5 5 6 84 232 
U75 maligniteit nier 6 3 5 87 199 
B74 andere maligniteit bloed/lymfestelsel 1 4 2 93 168 
N74 maligniteit zenuwstelsel 4 1 5 90 167 
Y78 andere maligniteit geslachtsorganen/borsten man 3 3 3 91 144 
D76 maligniteit pancreas 6 7 5 82 127 
T71 maligniteit schildklier 6 6 4 85 109 
U77 andere maligniteit urinewegen 3 7 3 86 58 
W72 maligniteit in verband met zwangerschap 0 0 0 100 5 
 Allen 4 4 4 88 9.088 
1 Alleen S77.3, S77.4 en S77.5. 
 
Om de omvang van zorggebruik betrouwbaar te kunnen bepalen moet er een 
minimumperiode zijn geregistreerd. Alleen die patiënten van wie de door ons volgens 
de hierboven gedefinieerde follow-up periode langer dan 30 dagen duurde, zijn 
geselecteerd voor de analyses. In de volgende tabellen zijn alleen patiënten 
geïncludeerd met een geregistreerde chronische fase die langer dan 30 dagen 
duurde. 
 
Tabel 2.3 geeft nogmaals een overzicht van de duur van de geregistreerde chronische fase 
per tumor.  
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Tabel 2.3: Overzicht van de registratieduur van de chronische fase (in dagen) van patiënten 
met een maligne tumor (n=8.703): de gemiddelde registratieduur (gem.), mediaan (p50), 
percentielscores bij 25% (p25) en 75% (p75) en het aantal patiënten met betreffende tumor 
  duur chronische fase (dagen)  
  gem. mediaan 

(p50) 
p25 p75 aantal 

patiënten 
       
X76 maligniteit borst vrouw 852 644 291 1.371 2.415 
D75 maligniteit colon/rectum 742 556 237 1.116 1.183 
Y77 maligniteit prostaat 773 598 280 1.155 1.175 
R84 maligniteit bronchus/long 672 432 176 1.031 810 
U76 maligniteit blaas  800 612 266 1.208 440 
D77 andere/niet gespecificeerde maligniteit spijs-

verteringsorganen 
704 467 212 1.052 436 

X77 andere maligniteit geslachtsorganen vrouw 746 531 243 1.062 436 
B72 ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin lymfoom 830 601 291 1.365 340 
S771 maligniteit huid/subcutis excl. basaalcel- en 

plaveiselcarcinoom 
773 594 270 1.215 249 

B73 leukemie 891 693 306 1.469 240 
X75 maligniteit cervix uteri 906 757 268 1.543 237 
R85 andere maligniteit luchtwegen 850 704 346 1.271 225 
D74 maligniteit maag 859 721 265 1.316 224 
A79 maligniteit met onbekende primaire locatie 681 466 206 1.026 222 
U75 maligniteit nier 794 649 239 1.186 188 
B74 andere maligniteit bloed/lymfestelsel 782 483 266 1.169 167 
N74 maligniteit zenuwstelsel 724 535 208 1.060 161 
Y78 andere maligniteit geslachtsorganen/borsten man 801 606 324 1.214 140 
D76 maligniteit pancreas 692 379 151 1.259 119 
T71 maligniteit schildklier 940 810 280 1.534 103 
U77 andere maligniteit urinewegen 873 671 335 1.555 56 
W72 maligniteit in verband met zwangerschap 803 812 656 839 5 
NB Alleen patiënten met een geregistreerde chronische fase die langer duurde dan 30 dagen zijn  
geïncludeerd. 
1 Alleen S77.3, S77.4 en S77.5. 
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Leeswijzer tabel: 
Er zijn 2415 patiënten met de diagnose borstkanker (X76) met een geregistreerde 
chronische fase langer dan 30 dagen. De gemiddelde registratieduur van de 
chronische fase zoals hier gedefinieerd is 852 dagen. Een kwart van de patiënten 
(p25, 25ste percentiel) heeft een geregistreerde chronische fase van minder dan 291 
dagen (ofwel 75% van de patiënten heeft een chronische fase die langer duurt), de 
helft van de patiënten (p50, mediaan, 50ste percentiel) heeft een geregistreerde 
chronische fase van minder of langer dan 644 dagen en de driekwart van de 
patiënten (p75, 75ste percentiel) heeft een geregistreerde chronische fase die langer 
duurt dan 1.371 dagen (ofwel 25% van de patiënten heeft een chronische fase die 
korter duurt).  
 
Gemiddelde registratieduur van de chronische fase en de mediaan (50ste percentiel) 
liggen soms ver uit elkaar door de scheve verdeling. 
 
Patiënten met een maligniteit van de schildklier hebben de langste chronische fase3: 
voor de helft van hen is een chronische fase geregistreerd die langer dan 810 dagen 
duurt. De gemiddelde registratieduur van de chronische fase is 940 dagen. De 
kortste chronische fase is geregistreerd voor patiënten met een maligniteit van de 
pancreas: de helft van hen heeft een chronische fase die langer duurt dan 379 
dagen, met een gemiddelde van 692 dagen. 
 
Reden vertrek 
De registratie van gegevens eindigde voor alle op dat moment nog in leven zijnde 
patiënten op 31 december 2007. Voor een deel van de patiënten eindigde de 
gegevensregistratie omdat de praktijk deelname aan LINH stopte. Noodzakelijkerwijs 
is deze datum dan aangehouden als datum voor het berekenen van het einde van de 
chronische fase. We weten immers niet hoe lang de patiënt na deze laatste 
registratie nog in leven was. Van de 8.703 patiënten met een maligne tumor was 
bijna 80% nog in zorg op het moment van de laatste gegevensregistratie (tabel 2.4). 
Van de uitgeschreven patiënten was 80% overleden. Hoe ouder, hoe groter de kans 
dat patiënten waren uitgeschreven wegens overlijden. 
 

                                                
3 Eigenlijk is de langste chronische fase geregistreerd voor ‘maligniteit in verband met de 
zwangerschap’ (W72). Maar omdat het hier gaat om slechts 5 patiënten is dit geen betrouwbaar cijfer. 
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Tabel 2.4: Overzicht reden van vertrek ingedeeld naar leeftijdsklasse in % van totaal 
aantal patiënten (n=8.703) voor die leeftijdsklasse (rijpercentages) 

reden vertrek (%, n=1.927)  
leeftijd bij 
diagnose 

niet vertrokken  
(%, n=6.776) 

andere 
huisarts verhuizing overleden overig 

aantal 
patiënten 

! 14 jaar 90,1 4,2 4,2 0,0 1,4 71 
15-29 jaar 84,1 2,8 6,8 5,7 0,6 176 
30-44 jaar 87,9 2,2 3,2 6,3 0,4 808 
45-59 jaar 82,8 1,1 2,3 13,3 0,6 2.279 
60-74 jaar 79,6 1,2 2,0 16,7 0,5 3.187 
75+ jaar 65,6 1,5 3,4 27,8 1,7 2.182 
       
Totaal 77,9 1,4 2,7 17,3 0,8 8.703 
NB Alleen patiënten met een geregistreerde chronische fase die langer duurde dan 30 dagen zijn 
geïncludeerd. 
 

2.5 Geregistreerde maligne tumoren 
Tabel 2.5 geeft een overzicht van de maligne tumoren die de huisarts registreerde bij 
patiënten met een geregistreerde chronische fase van meer dan 30 dagen. 
‘Maligniteit borst vrouw’ (X76) is de maligne tumor die de huisarts het meest ziet in 
de praktijk, gevolgd door maligniteit colon/rectum (D75), maligniteit prostaat (Y77) en 
maligniteit bronchus/long’ (R84). 
De meest voorkomende maligne tumoren bij vrouwen zijn ‘maligniteit borst vrouw’ 
(X76), ‘maligniteit colon/rectum’ (D75) en ‘andere maligniteit geslachtsorganen 
vrouw’ (onder andere ovarium carcinoom) (X77). 
De meest voorkomende tumoren bij mannen zijn ‘maligniteit prostaat’ (Y77), 
‘maligniteit colon/rectum’ (D75) en ‘maligniteit bronchus/long’ (R84). 
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Tabel 2.5: Overzicht van de maligne tumoren van patiënten met een geregistreerde 
chronische fase van meer dan 30 dagen (n=8.703) 
  

man vrouw totaal 

% van 
alle 
tumoren 

X76 maligniteit borst vrouw - 2.415 2.415 27,7 
D75 maligniteit colon/rectum 602 581 1.183 13,6 
Y77 maligniteit prostaat 1.175 - 1.175 13,5 
R84 maligniteit bronchus/long 547 263 810 9,3 
U76 maligniteit blaas  342 98 440 5,1 
D77 andere/niet gespecificeerde maligniteit spijsverteringsorganen 258 178 436 5,0 
X77 andere maligniteit geslachtsorganen vrouw - 436 436 5,0 
B72 ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin-lymfoom 192 148 340 3,9 
S771 maligniteit huid/subcutis excl. basaalcel- en 

plaveiselcarcinoom 
96 153 249 2,9 

B73 leukemie 126 114 240 2,8 
X75 maligniteit cervix uteri - 237 237 2,7 
R85 andere maligniteit luchtwegen 160 65 225 2,6 
D74 maligniteit maag 126 98 224 2,6 
A79 maligniteit met onbekende primaire locatie 100 122 222 2,6 
U75 maligniteit nier 112 76 188 2,2 
B74 andere maligniteit bloed/lymfestelsel 86 81 167 1,9 
N74 maligniteit zenuwstelsel 78 83 161 1,8 
Y78 andere maligniteit geslachtsorganen /borsten man 140 - 140 1,6 
D76 maligniteit pancreas 57 62 119 1,4 
T71 maligniteit schildklier 31 72 103 1,2 
U77 andere maligniteit urinewegen 49 7 56 0,6 
W72 maligniteit in verband met zwangerschap 0 5 5 0,1 
NB Alleen patiënten met een geregistreerde chronische fase die langer duurde dan 30 dagen zijn 
geïncludeerd. 
1 Alleen S77.3, S77.4 en S77.5. 
 
In totaal zijn bij de 8.703 geselecteerde patiënten 9.571 tumoren geregistreerd in het 
elektronisch patiënten dossier (EPD). 
Voor een op de twaalf patiënten is meer dan een tumor geregistreerd (tabel 2.6). Dit 
percentage loopt op met de leeftijd: van 3% van de kinderen onder de 14 jaar tot 
bijna 10% van de 60-plussers. 
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Tabel 2.6: Aantal tumoren per patiënt ingedeeld naar leeftijdsklasse in % van totaal 
aantal patiënten (n=8.703) voor die leeftijdsklasse (rijpercentages) 
 1 tumor 

(%, n=7917) 
2 tumoren 
(%, n=711) 

3 of meer tumoren 
(%, n=75) 

aantal 
patiënten 

! 14 jaar 97,2 2,8 0,0 71 
15-29 jaar 97,7 2,3 0,0 176 
30-44 jaar 95,3 3,7 1,0 808 
45-59 jaar 92,5 6,9 0,7 2.279 
60-74 jaar 89,2 9,8 1,0 3.187 
75+ jaar 89,6 9,5 0,9 2.182 
     
Totaal 91,0 8,2 0,9 8.703 
NB Alleen patiënten met een geregistreerde chronische fase die langer duurde dan 30 dagen zijn 
geïncludeerd. 
 

2.6 Comorbiditeit: chronische aandoeningen 
Om het effect van co-morbiditeit op het zorggebruik vast te stellen is gebruik 
gemaakt van de door de huisarts geregistreerde gegevens over morbiditeit (ICPC-
code) bij het contact, prescriptie en verwijzing. De verschillende ICPC-codes voor 
comorbiditeit zijn opgedeeld in categorieën zoals beschreven door Knottnerus et al.4. 
Zie tabel 2.7 voor de ICPC-codes per categorie. 
 
Tabel 2.7 geeft een overzicht van de gebruikte clustering van de chronische 
aandoeningen. 
 
 

                                                
4 Knottnerus JA, Metsemakers J, Hoppener P, Limonard C. Chronic illness in the community and the 
concept of 'social prevalence'. Family practice. 1992 Mar;9(1):15-21. 
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Tabel 2.7: Clustering chronische aandoeningen volgens indeling van Knottnerus et 
al. 
chronische 
aandoeningen 

ICPC code 

zintuigen F83 (retinopathie), F84 (macula degeneratie), F94 (blind visus 
vermindering alle vormen), H83 (otosclerose), H86 (doofheid 
hardhorendheid) 

hart- en 
vaatziekten 

K74 (angina pectoris), K75 (acuut myocard infarct), K76 (andere 
chronische ischemische hartziekten), K77 (decompensatio cordis),  
K82 (cor pulmonale), K87 (hypertensie met orgaanbeschadiging),  
K90 (cerebrovasculair accident), K91 (atherosclerose), K92 (andere 
ziekten perifere arteriën), K93 (longembolie of longinfarct),  
K94 (thrombophlebitis of phlebothrombosis) 

bewegingsapparaat L84 (artrose/spondylose wervelkolom), L85 (verworven afwijkingen 
wervelkolom), L88 (reumatoïde artritis of verwante aandoeningen),  
L89 (coxarthrosis), L90 (gonarthrosis), L91 (andere artrose of verwante 
aandoeningen), L95 (osteoporosis), L98 (verworven afwijkingen 
extremiteiten) 

neurologisch – 
motorisch 
 

N70 (poliomyelitis andere enterovirus infectie), N85 (aangeboren 
afwijkingen zenuwstelsel), N86 (multiple sclerose), N87 (ziekte van 
parkinson), N88 (epilepsie) 

neurologisch – pijn N89 (migraine), N90 (cluster headache), N92 (trigemenius neuralgie) 
psychische 
aandoeningen 

P28 (handicap beperkte psychische problemen), P70 (dementie),  
P71 (andere organische psychosen), P72 (schizofrenie alle vormen), 
P73 (affectieve psychosen), P74 (angsttoestand ziekelijke angst)  
P75 (hysterie hypochondrie), P76 (depressie), P77 (suïcide poging), 
P79 (andere neurosen), P80 (persoonlijkheids karakterstoornissen), 
P85 (retardatie intellectuele achterstand), P98 (andere niet specifieke 
psychosen) 

luchtwegen R91 (chronische bronchitis of bronchiectasiëen), R95 (emfyseem 
COPD), R96 (astma) 

huidziekten S77 (neoplasma huid/subcutis), S87 (constitutioneel eczeem),  
S91 (psoriasis), S97 (decubitus ulcer/curis chronisch ulcer neg) 

endocriene ziekten T85 (hyperthyreoidie), T86 (hypothyreoidie), T90 (diabetes mellitus), 
T92 (jicht), T93 (vetstofwisselingsstoornissen), T99 (andere 
endocriene metabole voedingsziekten) 

urogenitale ziekten U04 (urine incontinentie), U85 (aangeboren afwijkingen urinewegen), 
U88 (nephrose glomerulonephritis), Y85 (benige prostaat hypertrofie) 

 
 
Het percentage patiënten met minstens één chronische aandoening is hoger onder 
de groep patiënten met een maligne tumor dan onder de groep zonder maligne 
tumor (zie tabel 2.8). Ook het gemiddeld aantal chronische aandoeningen is hoger 
onder de groep patiënten met een maligne tumor. Verschillen gelden voor zowel 
mannen als vrouwen en alle leeftijdscategorieën, behalve patiënten onder de 30 jaar. 
Zij hebben niet vaker een chronische aandoening dan hun leeftijdgenoten. 
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Tabel 2.8: Het voorkomen van chronische aandoeningen: patiënten met een maligne 
tumor (n=8.703) vergeleken met patiënten zonder kanker (n=8.672) 
chronische aandoeningen patiënten met maligne tumor patiënten zonder tumor 
% patiënten met minstens één chronische aandoening 
allen 51,9% * 44,5% 
man 
vrouw 

52,0% * 
51,8% * 

43,9% 
44,9% 

! 14 jaar 
15-29 jaar 
30-44 jaar 
45-59 jaar 
60-74 jaar 
75+ jaar 

22,5% 
19,3% 
31,4% * 
42,1% * 
56,3% * 
66,6% * 

12,5% 
17,0% 
24,2% 
34,0% 
50,2% 
58,1% 

NB Alleen patiënten met een geregistreerde chronische fase die langer duurde dan 30 dagen zijn 
geïncludeerd. 
Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01). 
 

2.7 Statistische analyses 
Patiënten met een tumor zijn vergeleken met een controlegroep van op leeftijd en 
geslacht gematchte patiënten zonder tumor. Groepen zijn met elkaar vergeleken met 
behulp van variantieanalyses, t-testen of Chi-kwadraat testen. Het gebruikte 
significantieniveau is overal p<0,01. 
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3 Huisartsenzorg aan patiënten met kanker 
 

3.1 Zorggebruik vergeleken 
Tabel 3.1 geeft een overzicht van het zorggebruik van patiënten met een maligne 
tumor, vergeleken met op leeftijd en geslacht gematchte controlepatiënten zonder 
een maligne tumor. De tabel geeft het gemiddeld aantal contacten, consulten, visites, 
prescripties en verwijzingen per patiënt per jaar. Verwijzingen zijn vervolgens 
onderverdeeld in diverse specialismen. We geven aan hoeveel procent van de 
patiënten is verwezen naar welk specialisme.  
 
Het zorggebruik van patiënten met een maligne tumor is groter dan van de patiënten 
zonder maligne tumor. Zij verschillen alleen niet voor wat betreft het percentage 
patiënten dat een verwijzing krijgt naar neurologie/psychiatrie, GGZ-specialismen en 
de paramedische beroepsgroepen fysiotherapie en oefentherapie.  
 
Tabel 3.1: Zorggebruik van patiënten met een maligne tumor (n=8.703) vergeleken 
met patiënten zonder kanker (n=8.672) 
 patiënten met maligne 

tumor 
patiënten zonder tumor 

aantal contacten per jaar 19,5 * 11,9 
- aantal consulten per jaar 3,5 * 2,7 
- aantal visites per jaar 1,6 * 4,0 
aantal prescripties per jaar 18,7 * 11,6 
aantal verwijzingen per jaar 0,56 * 0,42 
- interne specialismen1, 2 16% * 12% 
- heelkundige specialismen1, 3 22% * 20% 
- neurologie, psychiatrie1 5% 4% 

- overige specialismen1, 4 5% * 3% 
- GGZ1, 5 2% 2% 

- paramedisch: fysiotherapie en 
oefentherapie1 

13% 13% 

Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Het percentage patiënten dat in de geregistreerde periode een verwijzing kreeg voor een van deze 

disciplines. 
2 Inwendige geneeskunde, longziekten, cardiologie, reumatologie, gastro-enterologie, pediatrie, 

dermatologie, allergologie. 
3 Chirurgie, orthopedie, urologie, plastische chirurgie, neurochirurgie, gynaecologie, verloskunde, 

oogheelkunde, KNO. 
4 Revalidatiegeneeskunde, kaakchirurgie, mondheelkunde en overige specialismen. 
5 Maatschappelijk werk, psychiatrie, riagg, psycholoog, eerstelijnspsycholoog, psychotherapie, 

sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. 
 
 
Tabel 3.2 geeft een overzicht van het gebruik van geneesmiddelen van de twee 
groepen patiënten. In tabel 3.1 zagen we dat patiënten met een maligne tumor meer 
prescripties per jaar krijgen dan patiënten zonder tumor. In tabel 3.2 laat zien dat dit 
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geldt voor geneesmiddelen uit alle ATC-hoofdgroepen, behalve uit hoofdgroep S: 
zintuiglijke organen.  
 
 
Tabel 3.2: Gemiddeld aantal recepten per ATC-hoofdgroep per patiënt in de 
chronische fase: patiënten met een maligne tumor (n=8.703) vergeleken met 
patiënten zonder kanker (n=8.672)  
 patiënten met maligne tumor patiënten zonder maligne tumor 
A: maag-darmkanaal en metabolisme 4,6 * 2,9 
B: bloed en bloedvormende organen 2,1 * 1,6 
C: cardiovasculair systeem 7,0 * 6,3 
D: dermatologica 1,5 * 1,1 
G: urogenitale stelsel en geslachtshormonen 0,8 * 0,6 
H: systemische hormoonpreparaten1 0,9 * 0,5 
J: antimicrobiële middelen voor systemisch 

gebruik 
2,0 * 1,4 

L: oncolytica en immunomodulantia 1,3 * 0,0 
M: skelet en spierstelsel 1,7 * 1,2 
N: zenuwstelsel 6,4 * 3,8 
R: ademhalingsstelsel 2,6 * 1,9 
S: zintuiglijke organen 0,8 0,7 

Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Met uitzondering van insuline en geslachtshormonen. 
 

3.2 Zorggebruik vergeleken: sekse en leeftijd 
Tabel 3.3 geeft een overzicht van het zorggebruik van patiënten met een maligne 
tumor. De tabel geeft het gemiddeld aantal contacten, consulten, visites, prescripties 
en verwijzingen per patiënt per jaar. Verwijzingen zijn vervolgens onderverdeeld in 
diverse specialismen. We geven aan hoeveel procent van de patiënten is verwezen 
naar welk specialisme. 
 
De tabel dient als volgt te worden gelezen: per kolom is de betreffende groep 
vergeleken met de gematchte controlegroep. Voorbeeld: 
• mannen met een maligne tumor zijn vergeleken met mannen zonder maligne 

tumor; 
• vrouwen met een maligne tumor zijn vergeleken met vrouwen zonder maligne 

tumor; 
• patiënten onder de 29 jaar met een maligne tumor zijn vergeleken met hun 

leeftijdsgenoten onder de 29 jaar; 
• etc. 
 
In het algemeen geldt dat het zorggebruik van patiënten met een maligne tumor 
groter is dan van patiënten uit de gematchte controlegroep, maar er zijn enkele 
nuanceringen aan te brengen. Jonge kankerpatiënten onder de 30 jaar verschillen 
niet van leeftijdsgenoten zonder kanker voor wat betreft het aantal consulten,visites 
en verwijzingen per jaar. 
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Tabel 3.3: Zorggebruik van patiënten met een maligne tumor (n=8.703), ingedeeld 
naar geslacht en leeftijdsklassen 
 geslacht leeftijdsklasse (jaar) 
 man vrouw ! 14 15-29 30-44 45-59 60-74 75+ 
aantal contacten per jaar 20.0* 19.1* 10.3* 8.9* 12.5* 16.3* 20.4* 25.4* 
- aantal consulten per jaar 3.6* 3.4* 1.8 1.7 2.7* 3.2* 4.0* 3.5* 
- aantal visites per jaar 1.8* 1.5* 0.8 0.1 0.4* 0.9* 1.5* 3.1* 
aantal prescripties per jaar 19.5* 18.0* 5.1* 5.5* 8.5* 13.6* 19.7* 27.8* 
aantal verwijzingen per jaar 0.50* 0.60* 0.27 0.26 0.52* 0.48* 0.60* 0.62* 
- interne specialismen1,2 16%* 16%* 18% 7% 15%* 14%* 17%* 18%* 
- heelkundige specialismen1,3 20% 24%* 13% 10% 22%* 20% 24% 22% 
- neurologie, psychiatrie1 5% 5% 3% 1% 6%* 5% 5% 4% 
- overige specialismen1,4 4%* 6%* 1% 2% 5% 5%* 6%* 4% 
- GGZ1, 5 1% 2% 3% 2% 5% 2% 1% 1% 
- paramedisch: fysio- & 
 oefentherapie1 

10%* 16%* 11% 5% 17%* 14%* 14%* 11% 

Met * gemarkeerde zorggebruik van patiënten met een maligne tumor is significant hoger dan van 
patiënten uit de gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Het percentage patiënten dat in de geregistreerde periode een verwijzing kreeg voor een van deze 

disciplines. 
2 Inwendige geneeskunde, longziekten, cardiologie, reumatologie, gastro-enterologie, pediatrie, 

dermatologie, allergologie. 
3 Chirurgie, orthopedie, urologie, plastische chirurgie, neurochirurgie, gynaecologie, verloskunde, 

oogheelkunde, KNO. 
4 Revalidatiegeneeskunde, kaakchirurgie, mondheelkunde en overige specialismen. 
5 Maatschappelijk werk, psychiatrie, riagg, psycholoog, eerstelijnspsycholoog, psychotherapie, 

sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. 
 
 
Tabel 3.4 geeft een overzicht van het gebruik van geneesmiddelen waarbij dezelfde 
indeling naar geslacht en leeftijd is gemaakt als in de vorige tabel.  
 
Alle groepen patiënten met een maligne tumor krijgen meer prescripties per jaar dan 
gematchte controlepatiënten (tabel 3.3). Tabel 3.4 laat zien dat mannen, vrouwen en 
30-plussers uit praktisch alle ATC-hoofdgroepen meer krijgen voorgeschreven dan 
de gematchte controlegroepen. Dit geldt alleen niet voor middelen uit de ATC-
hoofdgroep C (cardiovasculair systeem) en ATC-hoofdgroep S (zintuiglijke organen).  
Bij jongeren onder de 30 jaar met een maligne tumor zijn de verschillen met hun 
gematchte leeftijdsgenoten per ATC-hoofdgroep minder groot, waardoor deze 
afzonderlijk niet significant zijn.  
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Tabel 3.4: Gemiddeld aantal recepten per ATC-hoofdgroep per patiënt in de 
chronische fase: patiënten met een maligne tumor (n=8.703), ingedeeld naar 
geslacht en leeftijdsklassen 
 geslacht leeftijdsklasse (jaar) 
 man vrouw ! 14 15-29 30-44 45-59 60-74 75+ 
A: maag-darmkanaal en metabolisme 4.4* 4.7* 0.7* 1.4 2.1* 3.4* 5.2* 6.1* 
B: bloed en bloedvormende organen 2.7* 1.6* 0.0 0.5 0.7* 0.9* 2.5* 3.6* 
C: cardiovasculair systeem 7.5 6.6 0.1 0.3 1.5 3.9 8.7 10.7* 
D: dermatologica 1.3* 1.6* 1.1 0.8 1.2* 1.1* 1.5* 2.0* 
G: urogenitale stelsel en geslachts-
hormonen 

1.1* 0.6 0.2 1.4 1.2 0.5 0.8* 1.1* 

H: systemische hormoonpreparaten1 0.8* 1.0* 0.3 0.6* 0.8* 0.9* 0.9* 1.0* 
J: antimicrobiële middelen voor  
systemisch gebruik 

1.9* 2.1* 1.8* 1.0 1.6* 1.6* 2.2* 2.4* 

L: oncolytica en immunomodulantia 0.9* 1.5* 0.5 0.3 1.1* 1.1* 1.3* 1.5* 
M: skelet en spierstelsel 1.4* 1.9* 0.0 0.4 1.5* 1.5* 1.8* 1.8* 
N: zenuwstelsel 5.0* 7.7* 0.9* 1.4 5.0* 6.3* 6.5* 7.9* 
R: ademhalingsstelsel 2.8* 2.4* 1.6 1.1 2.1* 2.0* 2.9* 3.0 
S: zintuiglijke organen 0.8 0.8 0.5 0.4 0.4 0.6 0.9 1.1 
1 Met uitzondering van insuline en geslachtshormonen. 
Met * gemarkeerde patiënten met een maligne tumor gebruiken deze middelen significant vaker dan 
patiënten uit de gematchte controlegroep (p<0,01) 
 

3.3 Zorggebruik vergeleken: chronische aandoening 
Tabel 3.5 laat zien welke chronische aandoeningen patiënten hebben. Patiënten met 
een maligne tumor hebben vaker minstens één chronische aandoening dan 
patiënten zonder kanker. Zij hebben vaker hart- en vaatziekten, psychische 
aandoeningen en aandoeningen aan de luchtwegen, huidziekten en urogenitale 
ziekten dan patiënten zonder tumor. 
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Tabel 3.5: Het percentage patiënten met een chronische aandoening: patiënten met 
een maligne tumor (n=8.703) vergeleken met patiënten zonder kanker (n=8.672) 
chronische aandoeningen patiënten met  

maligne tumor 
patiënten  

zonder tumor 
% patiënten met minstens één 
chronische aandoening 

52%* 44% 

Clusters:   
- zintuigen 1% 1% 
- hart- en vaatziekten 19%* 16% 
- bewegingsapparaat 12% 11% 
- neuromotorisch 2% 1% 
- neurologische pijn 2% 2% 
- psychische aandoeningen 10%* 7% 
- luchtwegen  10%* 8% 
- huidziekten 8%* 5% 
- endocriene ziekten 21% 19% 
- urogenitale ziekten 6%* 4% 
Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
 
Tabel 3.6 deelt patiënten met en zonder tumor in, in groepen met en zonder 
chronische aandoening en geeft vervolgens een vergelijking van het zorggebruik van 
deze groepen patiënten. 
Patiënten met een maligne tumor zonder chronische aandoening hebben in 
vergelijking met patiënten zonder maligne tumor en zonder chronische aandoening 
meer contacten met de huisartsenpraktijk, meer consulten, meer visites, meer 
prescripties en meer verwijzingen per jaar. Ook krijgen ze vaker een verwijzing naar 
‘overige specialismen’. Hetzelfde geldt voor patiënten met een maligne tumor in 
vergelijking met patiënten met een chronische aandoening maar zonder maligne 
tumor.  
Patiënten met een maligne tumor maar zonder chronische aandoening krijgen in 
vergelijking met patiënten zonder maligne tumor en zonder chronische aandoening 
vaker een verwijzing naar een intern specialisme en een van de paramedische 
disciplines fysiotherapie en/of oefentherapie. 
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Tabel 3.6: Zorggebruik van patiënten met maligne tumor en wel/geen chronische 
aandoening, vergeleken met gematchte patiënten zonder kanker en wel/geen 
chronische aandoening 
 maligne tumor geen maligne tumor 
 geen 

chronische 
aandoening 
(n=4.190) 

wel chronische 
aandoening 
(n=4.513) 

geen chronische 
aandoening 
 (n=4.816) 

wel chronische 
aandoening 
(n=3.856) 

aantal contacten per jaar 14,4* 24,3* 7,1 18,0 
- aantal consulten per jaar 2,6* 4,3* 1,8 4,0 
- aantal visites per jaar 1,3* 2,0* 0,2 0,7 
aantal prescripties per jaar 12,0* 24,9* 5,6 19,1 
aantal verwijzingen per jaar 0,4* 0,7* 0,2 0,6 
- interne specialismen1, 2 9%* 23% 5% 21% 
- heelkundige 
specialismen1,3 

12% 31% 11% 31% 

- neurologie, psychiatrie1 3% 7% 2% 7% 
- overige specialismen1, 4 3%* 7%* 2% 5% 
- GGZ1, 5 1% 3% 1% 3% 
- paramedisch: fysio- & en 
oefentherapie1 

8%* 19% 6% 17% 

Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Het percentage patiënten dat in de geregistreerde periode een verwijzing kreeg voor een van deze 

disciplines. 
2 Inwendige geneeskunde, longziekten, cardiologie, reumatologie, gastro-enterologie, pediatrie, 

dermatologie, allergologie. 
3 Chirurgie, orthopedie, urologie, plastische chirurgie, neurochirurgie, gynaecologie, verloskunde, 

oogheelkunde, KNO. 
4 Revalidatiegeneeskunde, kaakchirurgie, mondheelkunde en overige specialismen. 
5 Maatschappelijk werk, psychiatrie, riagg, psycholoog, eerstelijnspsycholoog, psychotherapie, 

sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. 
 
Tabel 3.7 deelt patiënten met en zonder tumor in, in groepen met en zonder 
chronische aandoening en geeft vervolgens een vergelijking van het 
geneesmiddelengebruik van deze groepen patiënten. 
 
Patiënten met een maligne tumor maar zonder chronische aandoening krijgen uit 
praktisch alle ATC-hoofdgroepen meer voorgeschreven dan patiënten zonder tumor 
en zonder chronische aandoening. Er is alleen geen verschil in het aantal recepten 
voor middelen uit de ATC-hoofdgroep S (zintuiglijke organen). 
 
Patiënten met een maligne tumor en een chronische aandoening krijgen in 
vergelijking met patiënten zonder maligne tumor en met chronische aandoening 
vaker een recept voorgeschreven uit de ATC-hoofdgroepen A (maag-darmkanaal en 
metabolisme), G (urogenitale stelsel en geslachtshormonen), H (systemische 
hormoonpreparaten), J (antimicrobiële middelen voor systemisch gebruik), L 
(oncolytica en immunomodulantia), N (zenuwstelsel). 
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Tabel 3.7: Verschil in aantal recepten per ATC-hoofdgroep per patiënt in de 
chronische fase: patiënten met een maligne tumor en wel/geen chronische 
aandoening, vergeleken met gematchte patiënten zonder kanker en wel/geen 
chronische aandoening patiënten  
 maligne tumor geen maligne tumor 
 geen 

chronische 
aandoening 
(n=4.190) 

wel 
chronische 
aandoening 
(n=4.513) 

geen 
chronische 
aandoening 
 (n=4.816) 

wel 
chronische 
aandoening 
(n=3.856) 

A: maag-darmkanaal en 
metabolisme 

1,9* 7,1* 0,7 5,8 

B: bloed en bloedvormende 
organen 

0,7* 3,5 0,4 3,2 

C: cardiovasculair systeem 2,2* 11,5 1,8 12,1 
D: dermatologica 0,7* 2,2 0,5 2,0 
G: urogenitale stelsel en 
geslachtshormonen 

0,5* 1,2* 0,4 0,9 

H: systemische 
hormoonpreparaten1 

0,3* 1,5* 0,1 1,1 

J: antimicrobiële middelen 
voor systemisch gebruik 

1,0* 2,9* 0,6 2,3 

L: oncolytica en 
immunomodulantia 

0,8* 1,7* 0,0 0,1 

M: skelet en spierstelsel 0,8* 2,5 0,4 2,2 
N: zenuwstelsel2 2,6* 10,1* 1,1 7,2 
R: ademhalingsstelsel 0,8* 4,2 0,4 3,6 
S: zintuiglijke organen 0,4 1,2 0,3 1,2 
Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Met uitzondering van insuline en geslachtshormonen. 
2 Inclusief analgetica. 
 

3.4 Zorggebruik vergeleken: beloop 
In de volgende tabel laten we de verandering in het zorggebruik zien over de tijd 
heen (tabel 3.8). We onderscheiden zeven verschillende periodes binnen de 
chronische fase5. De tabel geeft het gemiddeld aantal contacten, consulten, visites, 
prescripties en verwijzingen per patiënt per periode.  
Alleen patiënten die gedurende de hele genoemde periode in de door ons 
gedefinieerde chronische fase zaten, zijn opgenomen in de analyses voor die 
betreffende tijdsperiode. Patiënten voor wie de chronische fase eindigde in de 
betreffende periode zijn dus niet meegenomen in de berekening. Dit om vertekening 
door zorggebruik in de terminale fase zoveel als mogelijk te vermijden. Voor de 
berekeningen voor de periode ‘>4 jaar na het begin van de chronische fase’ zijn alle 
patiënten die bij aanvang van deze fase nog in leven waren, meegenomen. De reden 

                                                
5 De chronische fase is hier gedefinieerd als de periode die aanvangt 6 maanden na de 1e registratie 
van de diagnose kanker in het EPD tot aan 3 maanden voor de laatste registratiedatum. Alleen 
patiënten met een chronische fase langer dan 30 dagen zijn opgenomen in de tabellen. Zie ook § 2.4. 
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is dat selectie niet mogelijk is, omdat voor alle patiënten ergens in deze periode de 
registratie eindigt vanwege het einde van de onderzoeksperiode. Het aantal 
patiënten waarover het zorggebruik is berekend neemt in de loop van de tijd af. 
We verwachtten dat het zorggebruik van patiënten vooral in het eerste deel van de 
follow-up periode hoog zal zijn. Om deze reden hebben we voor de eerste twee jaar 
na de diagnose de periodes opgeknipt in zes maanden. Bij het lezen van de tabellen, 
moet rekening worden gehouden met de verschillende lengtes van de periodes: half 
jaar en jaar. Voor de laatste periode (>4 jaar na het begin van de chronische fase) is 
niet berekend hoe lang deze gemiddeld duurt. 
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Tabel 3.8: Tijdsgerelateerde verandering in zorggebruik1: patiënten met een maligne 
tumor (n=8.703) vergeleken met patiënten zonder kanker (n=8.672)  
tijd na begin chronische fase Patiënten met maligne tumor 

(n=8.703) 
Patiënten zonder tumor 

(n=8.762) 
0-6 maanden n=7.092 (81%)  n=7.063 (81%) 
Contacten in half jaar 8,7* 5,4 
- consulten in half jaar 1,7* 1,4 
- visites in half jaar 0,54* 0,15 
Prescriptie in half jaar 8,6* 5,4 
Verwijzingen in half jaar 0,31* 0,22 
6-12 maanden n=5.608 (64%) n=5.585 (64%) 
Contacten in half jaar 8,2* 5,4 
- consulten in half jaar 1,7* 1,4 
- visites in half jaar 0,49* 0,18 
Prescriptie in half jaar 8,3* 5,4 
Verwijzingen in half jaar 0,28* 0,22 
12-18 maanden n=4.455 (51%) n=4.440 (51%) 
Contacten in half jaar 7,7* 5,4 
- consulten in half jaar 1,6* 1,4 
- visites in half jaar 0,47* 0,17 
Prescriptie in half jaar 7,7* 5,5 
Verwijzingen in half jaar 0,25* 0,22 
18-24 maanden n=3.639 (42%) n=3.625 (42%) 
Contacten in half jaar 7,4* 5,4 
- consulten in half jaar 1,6* 1,4 
- visites in half jaar 0,43* 0,15 
Prescriptie in half jaar 7,4* 5,4 
Verwijzingen in half jaar1 0,25 0,23 
2-3 jaar n=2.481 (29%) n=2.472 (29%) 
Contacten in een jaar 14,0* 10,9 
- consulten in een jaar  3.3 3,1 
- visites in een jaar 0,7* 0,35 
Prescriptie in een jaar 13,6* 10,3 
Verwijzingen in een jaar 0,5 0,48 
3-4 jaar n=1.653 (19%) n=1.647 (19%) 
Contacten in een jaar 14,6* 11,5 
- consulten in een jaar  3,3 3,0 
- visites in een jaar 0,7* 0,43 
Prescriptie in een jaar 13,9* 10,7 
Verwijzingen in een jaar 0,46 0,48 
>4 jaar n=1.653 (19%) n=1.647 (19%) 
Contacten 19,7* 15,1 
- consulten 3,2 3,0 
- visites 1,01* 0,40 
Prescriptie 17,8* 13,0 
Verwijzingen 0,56* 0,46 
Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Patiënten voor wie de chronische fase eindigde in de betreffende periode zijn niet meegenomen in 

de berekening. 
 
Het zorggebruik voor patiënten met een maligne tumor is gedurende het eerste 
anderhalf jaar na het begin van de chronische fase voor alle parameters hoger dan 
voor patiënten zonder tumor. Daarna treedt een lichte verschuiving op, te beginnen 
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met het aantal verwijzingen: deze verschillen niet meer tussen de twee groepen. 
Vanaf het tweede jaar verschillen de twee groepen ook niet meer in het aantal 
consulten. 
Het aantal contacten met de huisartspraktijk en het aantal visites blijft wel verschillen 
tussen de twee groepen. 
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4 Huisartsenzorg aan patiënten met borstkanker 
 

4.1 Zorggebruik vergeleken 
Tabel 4.1 geeft een overzicht van het zorggebruik van patiënten met borstkanker, 
vergeleken met op leeftijd en geslacht gematchte controlepatiënten zonder 
borstkanker. De tabel geeft het gemiddeld aantal contacten, consulten, visites, 
prescripties en verwijzingen per patiënt per jaar. Verwijzingen zijn vervolgens 
onderverdeeld in diverse specialismen. We geven aan hoeveel procent van de 
patiënten is verwezen naar welk specialisme.  
 
Het zorggebruik van patiënten met borstkanker is groter dan van de patiënten zonder 
maligne tumor. Zij verschillen alleen niet voor wat betreft het percentage patiënten 
dat een verwijzing krijgt naar neurologie/psychiatrie, GGZ-specialismen en de 
paramedische beroepsgroepen fysiotherapie en oefentherapie.  
 
Tabel 4.1: Zorggebruik van patiënten met borstkanker (n=2.415), vergeleken met 
gematchte patiënten zonder kanker (n=2.411) 
 borstkanker (X76) 

(n=2.415) 
controle 

(n=2.411) 
aantal contacten per jaar 17,6* 12,0 
- aantal consulten per jaar 3,4* 2,8 
- aantal visites per jaar 1,1* 0,4 
aantal prescripties per jaar 16,9* 11,1 
aantal verwijzingen per jaar 0,7* 0,5 
- interne specialismen1, 2 17%* 14% 
- heelkundige specialismen1,3 26%* 21% 
- neurologie, psychiatrie1 5% 5% 
- overige specialismen1, 4 7%* 4% 
- GGZ1, 5 2% 3% 
- paramedisch: fysio- & en oefentherapie1 17% 15% 
Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Het percentage patiënten dat in de geregistreerde periode een verwijzing kreeg voor een van deze 

disciplines. 
2 Inwendige geneeskunde, longziekten, cardiologie, reumatologie, gastro-enterologie, pediatrie, 

dermatologie, allergologie. 
3 Chirurgie, orthopedie, urologie, plastische chirurgie, neurochirurgie, gynaecologie, verloskunde, 

oogheelkunde, KNO. 
4 Revalidatiegeneeskunde, kaakchirurgie, mondheelkunde en overige specialismen. 
5 Maatschappelijk werk, psychiatrie, riagg, psycholoog, eerstelijnspsycholoog, psychotherapie, 

sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. 
 
Tabel 4.2 geeft een overzicht van het gebruik van geneesmiddelen van de twee 
groepen patiënten. In tabel 4.1 zagen we dat patiënten met borstkanker meer 
prescripties per jaar krijgen dan patiënten zonder tumor. In tabel 4.2. laat zien dat dit 
geldt voor geneesmiddelen uit het merendeel van de ATC-hoofdgroepen, behalve uit 
hoofdgroep B (bloed en bloedvormende organen), G (urogenitale stelsel en 
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geslachtshormonen), H (systemische hormoonpreparaten), R (ademhalingsstelsel) 
en S (zintuiglijke organen).  
 
Tabel 4.2: Verschil in aantal recepten per ATC-hoofdgroep per patiënt in de 
chronische fase: patiënten met borstkanker (n=2.415) vergeleken met gematchte 
patiënten zonder kanker (n=2.411) 
 borstkanker (X76) 

(n=2.415) 
controle 

(n=2.411) 
A: maag-darmkanaal en metabolisme 4,5* 3,2 
B: bloed en bloedvormende organen 1,5 1,3 
C: cardiovasculair systeem 7,0* 5,9 
D: dermatologica 1,6* 1,3 
G: urogenitale stelsel en geslachtshormonen 0,5 0,6 
H: systemische hormoonpreparaten1 0,9 0,7 
J: antimicrobiële middelen voor systemisch gebruik 2,1* 1,6 
L: oncolytica en immunomodulantia 2,8* 0,0 
M: skelet en spierstelsel 2,0* 1,5 
N: zenuwstelsel2 7,8* 5,0 
R: ademhalingsstelsel 2,3 2,1 
S: zintuiglijke organen 0,8 0,8 
Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Met uitzondering van insuline en geslachtshormonen. 
2 Inclusief analgetica. 
 

4.2 Zorggebruik vergeleken: sekse en leeftijd 
De tabellen 4.3 en 4.4 geven een overzicht van het zorggebruik van patiënten met 
borstkanker. De tabellen geven het gemiddeld aantal contacten, consulten, visites, 
prescripties en verwijzingen per patiënt per jaar. Verwijzingen zijn vervolgens 
onderverdeeld in diverse specialismen. We geven aan hoeveel procent van de 
patiënten is verwezen naar welk specialisme. 
 
De tabellen dienen als volgt te worden gelezen: per kolom is de betreffende groep 
vergeleken met de gematchte controlegroep. Voorbeeld: 
• mannen met een maligne tumor zijn vergeleken met mannen zonder maligne 

tumor; 
• vrouwen met een maligne tumor zijn vergeleken met vrouwen zonder maligne 

tumor; 
• patiënten onder de 29 jaar met een maligne tumor zijn vergeleken met hun 

leeftijdsgenoten onder de 29 jaar; 
• etc. 
 
Het zorggebruik van vrouwen met borstkanker is groter dan van de patiënten zonder 
maligne tumor. Zij verschillen alleen niet voor wat betreft het percentage vrouwen dat 
een verwijzing krijgt naar neurologie/psychiatrie, GGZ-specialismen en de 
paramedische beroepsgroepen fysiotherapie en oefentherapie.  
Het zorggebruik van mannen met borstkanker verschilt niet significant van dat van 
mannen van mannen met en zonder borstkanker. Dit wil niet zeggen dat er geen 
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verschillen zijn, maar door het lage aantal mannen met borstkanker kan dit niet 
worden aangetoond. 
 
Tabel 4.3: Zorggebruik van patiënten met borstkanker (n=2.415) vergeleken met 
gematchte patiënten zonder kanker (n=2.411), ingedeeld naar geslacht 

Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Percentage patiënten dat in de geregistreerde periode een verwijzing kreeg voor een van deze 

disciplines. 
2 Inwendige geneeskunde, longziekten, cardiologie, reumatologie, gastro-enterologie, pediatrie, 

dermatologie, allergologie. 
3 Chirurgie, orthopedie, urologie, plastische chirurgie, neurochirurgie, gynaecologie, verloskunde, 

oogheelkunde, KNO. 
4 Revalidatiegeneeskunde, kaakchirurgie, mondheelkunde en overige specialismen. 
5 Maatschappelijk werk, psychiatrie, riagg, psycholoog, eerstelijnspsycholoog, psychotherapie, 

sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. 
 
Tabel 4.4 geeft een overzicht van het zorggebruik van patiënten met en zonder 
borstkanker waarbij de met * gemarkeerde cijfers aangeven of het zorggebruik 
verschilt van de betreffende gematchte leeftijdsgroep zonder borstkanker.  
Het zorggebruik van patiënten met borstkanker onder de 30 jaar verschilt niet 
significant van dat van leeftijdsgematchte patiënten zonder borstkanker. Dit wil niet 
zeggen dat er geen verschillen zijn, maar door het lage aantal patiënten met 
borstkanker in deze leeftijdsgroep kan dit niet worden aangetoond. 
Patiënten met borstkanker ouder de 30 jaar hebben een hoger zorggebruik dan hun 
gematchte leeftijdsgenoten zonder borstkanker. Zij worden vaker verwezen, maar de 
verdeling over de specialismen verschilt niet noemenswaardig over de verschillende 
specialismen in vergelijking met hun gematchte leeftijdsgenoten. 
 

 man vrouw 
 borstkanker 

(X76) 
(n=19) 

controle 
(n=19) 

borstkanker 
(X76) 

(n=2.396) 

controle 
(n=2.392) 

aantal contacten per jaar 9,7 5,9 17,7* 12,1 
- aantal consulten per jaar 2,2 1,3 3,4* 2,8 
- aantal visites per jaar 0,0 0,4 1,1* 0,4 
aantal prescripties per jaar 8,1 4,1 17,0* 11,2 
aantal verwijzingen per jaar 0,3 0,3 0,7* 0,5 
- interne specialismen1,2 26% 16% 17%* 14% 
- heelkundige specialismen1,3 5% 5% 26%* 21% 
- neurologie, psychiatrie1 5% 5% 5% 5% 
- overige specialismen1,4 5% 5% 7%* 4% 
- GGZ1, 5 5% 0% 2% 3% 
- paramedisch: fysio- & 
oefentherapie1 5% 5% 17% 15% 
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Tabel 4.4: Zorggebruik van patiënten met borstkanker (n=2.415) vergeleken met 
gematchte patiënten zonder kanker (n=2.411), ingedeeld naar leeftijdsklassen 
 leeftijdsklasse (jaar) 
 ! 14 

(n=3) 
15-29 
(n=22) 

30-44 
(n=275) 

45-59 
(n=914) 

60-74 
(n=751) 

75+ 
(n=450) 

wel borstkanker 
aantal contacten per jaar  10,5 13,6* 15,0* 18,4* 24,5* 
- aantal consulten per jaar  1,4 2,9* 3,2* 4,1* 3,3 
- aantal visites per jaar  0,1 0,5 0,5* 0,8* 3,0* 
aantal prescripties per jaar  5,0 8,8* 13,0* 18,5* 27,7* 
aantal verwijzingen per jaar  0,3 0,6* 0,6* 0,8* 0,7 
- interne specialismen1,2  5% 16% 14% 20% 22%* 
- heelkundige specialismen1,3  14% 25%* 22% 30% 29% 
- neurologie, psychiatrie1  0% 7% 5% 6% 5% 
- overige specialismen1,4  0% 5% 6% 9%* 5% 
- GGZ1, 5  0% 4% 2% 1% 1% 
- paramedisch: fysio- & 
oefentherapie1  5% 17% 17% 19% 15% 
       
 (n=2) (n=27) (n=273) (n=902) (n=741) (n=466) 
geen borstkanker 
aantal contacten per jaar  6,5 8,1 9,7 13,2 17,2 
- aantal consulten per jaar  1,9 2,0 2,6 3,5 2,8 
- aantal visites per jaar  0,0 0,0 0,0 0,2 1,6 
aantal prescripties per jaar  3,4 5,1 7,7 12,7 19,4 
aantal verwijzingen per jaar  0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 
- interne specialismen1,2  0% 11% 12% 17% 15% 
- heelkundige specialismen1,3  15% 15% 18% 25% 23% 
- neurologie, psychiatrie1  11% 4% 5% 6% 4% 
- overige specialismen1,4  0% 3% 4% 5% 5% 
- GGZ1, 5  4% 5% 3% 1% 2% 
- paramedisch: fysio- & 
oefentherapie1  7% 15% 13% 17% 16% 
Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Percentage patiënten dat in de geregistreerde periode een verwijzing kreeg voor een van deze 

disciplines. 
2 Inwendige geneeskunde, longziekten, cardiologie, reumatologie, gastro-enterologie, pediatrie, 

dermatologie, allergologie. 
3 Chirurgie, orthopedie, urologie, plastische chirurgie, neurochirurgie, gynaecologie, verloskunde, 

oogheelkunde, KNO. 
4 Revalidatiegeneeskunde, kaakchirurgie, mondheelkunde en overige specialismen 
5 Maatschappelijk werk, psychiatrie, riagg, psycholoog, eerstelijnspsycholoog, psychotherapie, 

sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. 
 
De tabel 4.5 en 4.6 geven een overzicht van het gebruik van geneesmiddelen waarbij 
dezelfde indeling naar geslacht en leeftijd is gemaakt als in de vorige twee tabellen.  
 
Het gebruik van geneesmiddelen ingedeeld naar ATC-hoofdgroepen van mannen 
met borstkanker verschilt niet significant van dat van mannen van mannen zonder 
borstkanker. Dit wil niet zeggen dat er geen verschillen zijn, maar door het lage 
aantal mannen met borstkanker kan dit niet worden aangetoond. 
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In tabel 4.3 zagen we dat vrouwen met borstkanker meer prescripties per jaar krijgen 
dan vrouwen zonder borstkanker. Tabel 4.5 laat zien dat dit geldt voor 
geneesmiddelen uit het merendeel van de ATC-hoofdgroepen, behalve uit 
hoofdgroep B (bloed en bloedvormende organen), G (urogenitale stelsel en 
geslachtshormonen), H (systemische hormoonpreparaten), R (ademhalingsstelsel) 
en S (zintuiglijke organen).  
 
Tabel 4.5: Verschil in aantal recepten per ATC-hoofdgroep van patiënten met 
borstkanker (n=2.415) vergeleken met gematchte patiënten zonder kanker (n=2.411), 
ingedeeld naar geslacht 

 man vrouw 
 borstkanker 

(X76) 
(n=19) 

controle 
(n=19) 

borstkanker 
(X76) 

(n=2.396) 

controle 
(n=2.392) 

A: maag-darmkanaal en 
metabolisme 1,4 0,7 4,6* 3,2 
B: bloed en bloedvormende organen 0,6 0,2 1,5 1,3 
C: cardiovasculair systeem 2,0 4,2 7,1* 5,9 
D: dermatologica 0,4 0,5 1,6* 1,3 
G: urogenitale stelsel en geslachts-
hormonen 0 0 0,5 0,6 
H: systemische hormoonpreparaten1 0,2 0,1 0,9 0,7 
J: antimicrobiële middelen voor  
systemisch gebruik 0,7 0,4 2,1* 1,6 
L: oncolytica en immunomodulantia 0 0 2,8* 0,0 
M: skelet en spierstelsel 1,1 0,2 2,0* 1,5 
N: zenuwstelsel2 3,4 1,8 7,9* 5,0 
R: ademhalingsstelsel 1,9 0,4 2,3 2,1 
S: zintuiglijke organen 0,1 0,1 0,8 0,8 
Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Met uitzondering van insuline en geslachtshormonen. 
2 Inclusief analgetica. 
 
In tabel 4.4 zagen we dat vanaf 30 jaar patiënten met borstkanker meer 
geneesmiddelen krijgen voorgeschreven dan gematchte leeftijdsgenoten zonder 
borstkanker.  
Tabel 4.6 laat zien dat dit niet voor alle geneesmiddelen uit de ATC-hoofdgroepen 
geldt.  
Patiënten met borstkanker tussen de 45 en 75 jaar gebruiken vaker middelen uit de 
hoofdgroep A (maag-darmkanaal en metabolisme) en patiënten met borstkanker 
tussen de 30 en 55 jaar gebruiken minder vaak middelen uit de hoofdgroep G 
(urogenitale stelsel en geslachtshormonen). 
Middelen uit de hoofdgroep L (oncolytica en immunomodulantia) wordt door 
patiënten met borstkanker die ouder zijn dan 30 jaar vaker gebruikt dan 
leeftijdsgematchte patiënten zonder borstkanker. 
Middelen voor het skelet en spierstelsel (hoofdgroep M) en het zenuwstelsel 
(hoofdgroep N) worden vaker gebruikt door patiënten tussen 45 en 59 jaar. 
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Patiënten met borstkanker ouder dan 75 jaar gebruiken significant vaker middelen uit 
hoofdgroep N (zenuwstelsel). 
 
Tabel 4.6: Verschil in aantal recepten per ATC-hoofdgroep van patiënten met 
borstkanker (n=2.415) vergeleken met gematchte patiënten zonder kanker (n=2.411), 
ingedeeld naar leeftijdsklassen 
 leeftijdsklasse (jaar) 
 ! 14 

(n=3) 
15-29 
(n=22) 

30-44 
(n=275) 

45-59 
(n=914) 

60-74 
(n=751) 

75+ 
(n=450) 

wel borstkanker 
A: maag-darmkanaal en metabolisme  0,7 1,6 3,4* 5,7* 6,8 
B: bloed en bloedvormende organen  0,2 0,9 0,6 1,6 3,4 
C: cardiovasculair systeem  0,1 1,4 3,8 9,8 12,7 
D: dermatologica  0,7 1,2 1,3 1,6 2,5 
G: urogenitale stelsel en geslachts-
hormonen  0,7 0,6* 0,5* 0,4 0,4 
H: systemische hormoonpreparaten1  0 0,6 0,8 0,9 1,2 
J: antimicrobiële middelen voor  
systemisch gebruik  0,6 1,5 1,6* 2,6 2.8 
L: oncolytica en immunomodulantia  1,6 2,8* 2,5* 2,6* 3,8* 
M: skelet en spierstelsel  0,5 1,8 1,7* 2,3 2,8 
N: zenuwstelsel2  1,4 4,6 7,1* 8,1 11,2* 
R: ademhalingsstelsel  0,7 2,2 2,0 2,7 2,5 
S: zintuiglijke organen  0,2 0,4 0,6 0,9 1,3 
       
 (n=2) (n=27) (n=273) (n=902) (n=741) (n=466) 
geen borstkanker 
A: maag-darmkanaal en metabolisme  0,8 1,0 2,1 4,1 5,6 
B: bloed en bloedvormende organen  0 0,3 0,5 1,6 2,9 
C: cardiovasculair systeem  0,1 0,9 3,4 8,3 10,2 
D: dermatologica  1,0 0,9 1,0 1,5 1,7 
G: urogenitale stelsel en geslachts-
hormonen  1,5 1,2 0,7 0,3 0,3 
H: systemische hormoonpreparaten1  0 0,4 0,7 0,9 0,8 
J: antimicrobiële middelen voor  
systemisch gebruik  1,1 0,9 1,1 2,1 2,2 
L: oncolytica en immunomodulantia  0 0,1  0 0 
M: skelet en spierstelsel  0,4 1,0 1,2 1,7 2,0 
N: zenuwstelsel2  2,4 3,2 3,5 6,0 7,5 
R: ademhalingsstelsel  0,8 1,4 1,8 2,5 2,4 
S: zintuiglijke organen  0,3 0,4 0,4 1,0 1,5 
Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Met uitzondering van insuline en geslachtshormonen. 
2 Inclusief analgetica. 
 

4.3 Zorggebruik vergeleken: chronische aandoening 
Tabel 4.7 laat zien welke chronische aandoeningen patiënten hebben. Patiënten met 
borstkanker hebben vaker minstens één chronische aandoening dan patiënten 
zonder kanker. Zij hebben vaker psychische aandoeningen, huidziekten en 
endocriene ziekten dan patiënten zonder borstkanker. 
 



 
 

 
Bijlage behorend bij het signaleringsrapport ‘Nazorg bij kanker: de rol van de eerste lijn’ van de 
Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding 

37 
 

 

Tabel 4.7: Het percentage patiënten met een chronische aandoening: patiënten met 
borstkanker (n=2.415) vergeleken met patiënten zonder kanker (n=2.411) 
chronische aandoeningen patiënten met  

borstkanker 
patiënten zonder 

borstkanker 
% patiënten met minstens één 
chronische aandoening 

53%* 45% 

Clusters:   
- zintuigen 1% 1% 
- hart- en vaatziekten 14% 12% 
- bewegingsapparaat 16% 14% 
- neuromotorisch 1% 1% 
- neurologische pijn 2% 3% 
- psychische aandoeningen 12%* 9% 
- luchtwegen  8% 7% 
- huidziekten 9%* 4% 
- endocriene ziekten 20%* 17% 
- urogenitale ziekten 5% 3% 
Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
 
Tabel 4.8 deelt patiënten met en zonder borstkanker in, in groepen met en zonder 
chronische aandoening en geeft vervolgens een vergelijking van het zorggebruik van 
deze groepen patiënten. 
 
Patiënten met borstkanker zonder chronische aandoening hebben in vergelijking met 
patiënten zonder maligne tumor en zonder chronische aandoening meer contacten 
met de huisartsenpraktijk, meer consulten, meer visites, meer prescripties en meer 
verwijzingen per jaar. Ook krijgen ze vaker een verwijzing naar ‘heelkundige 
specialismen’.  
 
Patiënten met borstkanker en een chronische aandoening hebben in vergelijking met 
patiënten zonder maligne tumor en zonder chronische aandoening meer contacten 
met de huisartsenpraktijk, meer visites en meer prescripties per jaar. Ook krijgen ze 
vaker een verwijzing naar ‘overige specialismen’. 
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Tabel 4.8: Zorggebruik van patiënten met borstkanker en wel/geen chronische 
aandoening, vergeleken met gematchte patiënten zonder kanker en wel/geen 
chronische aandoening 
 borstkanker geen borstkanker 
 geen 

chronische 
aandoening 
(n=1.136) 

wel  
chronische 
aandoening 
(n=1.279) 

geen  
chronische 
aandoening 
 (n=1.323) 

wel  
chronische 
aandoening 
(n=1.088) 

aantal contacten per jaar 12,4* 22,3* 7,5 17,6 
- aantal consulten per jaar 2,4* 4,3 1,8 4,0 
- aantal visites per jaar 0,6* 1,5* 0,2 0,7 
aantal prescripties per jaar 10,1* 23,0* 5,6 18,0 
aantal verwijzingen per jaar 0,4* 0,8 0,3 0,7 
- interne specialismen1,2 8% 25% 6% 24% 
- heelkundige specialismen1,3 15%* 36% 11% 32% 
- neurologie, psychiatrie1 2% 8% 3% 8% 
- overige specialismen1,4 4% 9%* 3% 6% 
- GGZ1, 5 1% 3% 1% 4% 
- paramedisch: fysio- & en 
oefentherapie1 

9% 24% 8% 23% 

Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Het percentage patiënten dat in de geregistreerde periode een verwijzing kreeg voor een van deze 

disciplines. 
2 Inwendige geneeskunde, longziekten, cardiologie, reumatologie, gastro-enterologie, pediatrie, 

dermatologie, allergologie. 
3 Chirurgie, orthopedie, urologie, plastische chirurgie, neurochirurgie, gynaecologie, verloskunde, 

oogheelkunde, KNO. 
4 Revalidatiegeneeskunde, kaakchirurgie, mondheelkunde en overige specialismen. 
5 Maatschappelijk werk, psychiatrie, riagg, psycholoog, eerstelijnspsycholoog, psychotherapie, 

sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. 
 
Tabel 4.9 deelt patiënten met en zonder borstkanker in, in groepen met en zonder 
chronische aandoening en geeft vervolgens een vergelijking van het 
geneesmiddelengebruik van deze groepen patiënten. 
 
Patiënten met borstkanker maar zonder chronische aandoening krijgen uit de 
volgende ATC-hoofdgroepen meer voorgeschreven dan patiënten zonder tumor en 
zonder chronische aandoening: A (maag-darmkanaal en metabolisme), G 
(urogenitale stelsel en geslachtshormonen), J (antimicrobiële middelen voor 
systemisch gebruik), L (oncolytica en immunomodulantia), M (skelet en spierstelsel) 
en N (zenuwstelsel). 
 
Patiënten met borstkanker en een chronische aandoening krijgen in vergelijking met 
patiënten zonder maligne tumor en met chronische aandoening vaker een recept 
voorgeschreven uit de ATC-hoofdgroepen J (antimicrobiële middelen voor 
systemisch gebruik), L (oncolytica en immunomodulantia) en N (zenuwstelsel). 
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Tabel 4.9: Verschil in aantal recepten per ATC-hoofdgroep per patiënt in de 
chronische fase: patiënten met borstkanker en wel/geen chronische aandoening, 
vergeleken met gematchte patiënten zonder kanker en wel/geen chronische 
aandoening patiënten  
 borstkanker geen borstkanker 
 geen 

chronische 
aandoening 
(n=1.140) 

wel 
chronische 
aandoening 
(n=1.275) 

geen 
chronische 
aandoening 
 (n=1.327) 

wel 
chronische 
aandoening 
(n=1.084) 

A: maag-darmkanaal en 
metabolisme 

1,6* 7,1 0,8 6,2 

B: bloed en bloedvormende 
organen 

0,4 2,4 0,3 2,5 

C: cardiovasculair systeem 1,9 11,6 1,9 10,7 
D: dermatologica 0,7 2,5 0,5 2,2 
G: urogenitale stelsel en 
geslachtshormonen 

0,2* 0,7 0,4 0,8 

H: systemische 
hormoonpreparaten1 

0,2 1,5 0,1 1,4 

J: antimicrobiële middelen 
voor systemisch gebruik 

1,0* 3,2* 0,7 2,7 

L: oncolytica en 
immunomodulantia 

1,9* 3,6* 0,0 0,0 

M: skelet en spierstelsel 1,2* 2,8 0,6 2,7 
N: zenuwstelsel2 2,9* 12,2* 1,4 9,4 
R: ademhalingsstelsel 0,7 3,8 0,6 4,0 
S: zintuiglijke organen 0,3 1,2 0,4 1,3 
Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Met uitzondering van insuline en geslachtshormonen. 
2 Inclusief analgetica. 
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4.4 Zorggebruik vergeleken: beloop 
In de volgende tabellen gaan we na of het zorggebruik verandert na verloop van tijd. 
We onderscheiden zeven verschillende periodes binnen de chronische fase6 (zie 
tabel 4.10). De tabel geeft het gemiddeld aantal contacten, consulten, visites, 
prescripties en verwijzingen per patiënt per periode.  
Alleen patiënten die gedurende de hele genoemde periode in de door ons 
gedefinieerde chronische fase zaten, zijn opgenomen in de analyses voor die 
betreffende tijdsperiode. Patiënten voor wie de chronische fase eindigde in de 
betreffende periode zijn dus niet meegenomen in de berekening. Dit om vertekening 
door zorggebruik in de terminale fase zoveel als mogelijk te vermijden. Voor de 
berekeningen voor de periode ‘>4 jaar na het begin van de chronische fase’ zijn alle 
patiënten die bij aanvang van deze fase nog in leven waren, meegenomen. De reden 
is dat selectie niet mogelijk is, omdat voor alle patiënten ergens in deze periode de 
registratie eindigt vanwege het einde van de onderzoeksperiode. Het aantal 
patiënten waarover het zorggebruik is berekend neemt in de loop van de tijd af. 
 
We verwachtten dat het zorggebruik van patiënten vooral in het eerste deel van de 
follow-up periode hoog zal zijn. Om deze reden hebben we voor de eerste twee jaar 
na de diagnose de periodes opgeknipt in zes maanden. Bij het lezen van de tabellen, 
moet rekening worden gehouden met de verschillende lengtes van de periodes: half 
jaar en jaar. Voor de laatste periode (>4 jaar na het begin van de chronische fase) is 
niet berekend hoe lang deze gemiddeld duurt.

                                                
6 De chronische fase is hier gedefinieerd als de periode die aanvangt 6 maanden na de 1e registratie 
van de diagnose kanker in het EPD tot aan 3 maanden voor de laatste registratiedatum. Alleen 
patiënten met een chronische fase langer dan 30 dagen zijn opgenomen in de tabellen. Zie ook § 2.4. 



 
 

 
Bijlage behorend bij het signaleringsrapport ‘Nazorg bij kanker: de rol van de eerste lijn’ van de 
Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding 

41 
 

 

Tabel 4.10: Tijdsgerelateerde verandering in zorggebruik1: patiënten met een 
borstkanker vergeleken met gematchte patiënten zonder borstkanker 

tijd na begin chronische fase 
borstkanker (X76) 

(n=2.415) 
geen tumor 
(n=2.411) 

0-6 maanden  n=2.043, 85% n=2.040 
Contacten in half jaar 8,2* 5,5 
- consulten in half jaar 1,7* 1,4 
- visites in half jaar 0,4* 0,2 
Prescriptie in half jaar 8,1* 5,4 
Verwijzingen in half jaar 0,4 0,3 
6-12 maanden n=1.631, 68% n=1.628 
Contacten in half jaar 7,6* 5,7 
- consulten in half jaar 1,7* 1,5 
- visites in half jaar 0,4* 0,2 
Prescriptie in half jaar 7,7* 5,5 
Verwijzingen in half jaar 0,3 0,3 
12-18 maanden n=1.316, 54%  
Contacten in half jaar 7,6* 5,6 
- consulten in half jaar 1,6 1,4 
- visites in half jaar 0,4* 0,2 
Prescriptie in half jaar 7,7* 5,5 
Verwijzingen in half jaar 0,3 0,3 
18-24 maanden n=1.107, 46% n=1.105 
Contacten in half jaar 7,5* 5,6 
- consulten in half jaar 1,7 1,6 
- visites in half jaar 0,4* 0,2 
Prescriptie in half jaar 7,4* 5,3 
Verwijzingen in half jaar 0,3 0,3 
2-3 jaar n=801, 33% n=800 
Contacten in een jaar 14,5* 11,5 
- consulten in een jaar 3,5 3,3 
- visites in een jaar 0,8* 0,5 
Prescriptie in een jaar 14,4* 10,5 
Verwijzingen in een jaar 0,5 0,5 
3-4 jaar n=536, 22% n=535 
Contacten in een jaar 15,8* 11,9 
- consulten in een jaar 3,3 3,2 
- visites in een jaar 0,8 0,5 
Prescriptie in een jaar 15,0* 10,7 
Verwijzingen in een jaar 0,5 0,5 
>4 jaar n=536, 22% n=535 
Contacten 21,3* 16,1 
- consulten 3,5 3,2 
- visites 1,2* 0,3 
Prescriptie 19,3* 13,6 
Verwijzingen 0,7* 0,4 
Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Patiënten voor wie de chronische fase eindigde in de betreffende periode zijn niet meegenomen in 

de berekening. 
 
Het zorggebruik voor patiënten met borstkanker is gedurende het eerste jaar na het 
begin van de chronische fase voor alle parameters, behalve het aantal verwijzingen, 
hoger dan voor patiënten zonder tumor. Daarna treedt een lichte verschuiving op: het 
aantal consulten verschilt dan niet meer tussen de twee groepen.  
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Het totaal aantal contacten met de huisartspraktijk, het aantal visites en het aantal 
prescripties blijft wel verschillen tussen de twee groepen. 
 
 



 

 
Bijlage behorend bij het signaleringsrapport ‘Nazorg bij kanker: de rol van de eerste lijn’ van de 
Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding 

43 
 

 

5 Huisartsenzorg aan patiënten met colon/rectumkanker 
 

5.1 Zorggebruik vergeleken 
Tabel 5.1 geeft een overzicht van het zorggebruik van patiënten met colon-
/rectumkanker, vergeleken met op leeftijd en geslacht gematchte controlepatiënten 
zonder borstkanker. De tabel geeft het gemiddeld aantal contacten, consulten, 
visites, prescripties en verwijzingen per patiënt per jaar. Verwijzingen zijn vervolgens 
onderverdeeld in diverse specialismen. We geven aan hoeveel procent van de 
patiënten is verwezen naar welk specialisme.  
 
Het zorggebruik van patiënten met colon/rectumkanker is groter dan van de 
patiënten zonder maligne tumor. Zij verschillen alleen niet voor wat betreft de 
verwijzingen.  
 
 
Tabel 5.1: Zorggebruik van patiënten met colon/rectumkanker (n=1.183), vergeleken 
met gematchte patiënten zonder kanker (n=1.179) 
 colon/rectumkanker (D75) 

(n=1.183) 
controle 

(n=1.179) 
aantal contacten per jaar 20,7* 13,2 
- aantal consulten per jaar 3,4* 2,9 
- aantal visites per jaar 1,8* 0,6 
aantal prescripties per jaar 19,8* 13,3 
aantal verwijzingen per jaar 0,5 0,4 
- interne specialismen1, 2 16% 13% 
- heelkundige specialismen1,3 22% 20% 
- neurologie, psychiatrie1 4% 4% 
- overige specialismen1, 4 3% 3% 
- GGZ1, 5 1% 1% 
- paramedisch: fysio- & en oefentherapie1 11% 10% 
Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Het percentage patiënten dat in de geregistreerde periode een verwijzing kreeg voor een van deze 

disciplines. 
2 Inwendige geneeskunde, longziekten, cardiologie, reumatologie, gastro-enterologie, pediatrie, 

dermatologie, allergologie. 
3 Chirurgie, orthopedie, urologie, plastische chirurgie, neurochirurgie, gynaecologie, verloskunde, 

oogheelkunde, KNO. 
4 Revalidatiegeneeskunde, kaakchirurgie, mondheelkunde en overige specialismen. 
5 Maatschappelijk werk, psychiatrie, riagg, psycholoog, eerstelijnspsycholoog, psychotherapie, 

sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. 
 
Tabel 5.2 geeft een overzicht van het gebruik van geneesmiddelen van de twee 
groepen patiënten. In tabel 5.1 zagen we dat patiënten met colon/rectumkanker meer 
prescripties per jaar krijgen dan patiënten zonder tumor. Tabel 5.2 laat zien dat dit 
geldt voor geneesmiddelen uit de ATC-hoofdgroepen, behalve uit hoofdgroep C 
(cardiovasculair systeem), D (dermatologica), G (urogenitale stelsel en 
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geslachtshormonen), H (systemische hormoonpreparaten), M (skelet en spierstelsel), 
R (ademhalingsstelsel) en S (zintuiglijke organen).  
 
 
Tabel 5.2: Verschil in aantal recepten per ATC-hoofdgroep per patiënt in de 
chronische fase: patiënten met colon/rectumkanker (n=1183) vergeleken met 
gematchte patiënten zonder kanker (n=1179) 
 colon/rectumkanker (D75) 

(n=1.183) 
controle 

(n=1.179) 
A: maag-darmkanaal en metabolisme 5,7* 3,3 
B: bloed en bloedvormende organen 2,6* 2,0 
C: cardiovasculair systeem 7,5 7,5 
D: dermatologica 1,5 1,4 
G: urogenitale stelsel en geslachtshormonen 0,6 0,5 
H: systemische hormoonpreparaten1 0,8 0,5 
J: antimicrobiële middelen voor systemisch gebruik 1,9* 1,5 
L: oncolytica en immunomodulantia 0,5* 0,1 
M: skelet en spierstelsel 1,4 1,4 
N: zenuwstelsel2 6,0* 4,2 
R: ademhalingsstelsel 2,4 2,0 
S: zintuiglijke organen 0,8 0,9 
Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Met uitzondering van insuline en geslachtshormonen. 
2 Inclusief analgetica. 
 

5.2 Zorggebruik vergeleken: sekse en leeftijd 
De tabellen 5.3 en 5.4 geven een overzicht van het zorggebruik van patiënten met 
colon/rectumkanker. De tabellen geven het gemiddeld aantal contacten, consulten, 
visites, prescripties en verwijzingen per patiënt per jaar. Verwijzingen zijn vervolgens 
onderverdeeld in diverse specialismen. We geven aan hoeveel procent van de 
patiënten is verwezen naar welk specialisme. 
 
De tabellen dienen als volgt te worden gelezen: per kolom is de betreffende groep 
vergeleken met de gematchte controlegroep. Voorbeeld: 
• mannen met een maligne tumor zijn vergeleken met mannen zonder maligne 

tumor; 
• vrouwen met een maligne tumor zijn vergeleken met vrouwen zonder maligne 

tumor; 
• patiënten onder de 29 jaar met een maligne tumor zijn vergeleken met hun 

leeftijdsgenoten onder de 29 jaar; 
• etc. 
 
Het zorggebruik van mannen met colon/rectumkanker is groter dan van de mannen 
zonder maligne tumor. Zij verschillen alleen niet voor wat betreft verwijzingen. 
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Het zorggebruik van vrouwen met colon/rectumkanker is groter dan van vrouwen 
zonder maligne tumor. Zij verschillen alleen niet voor wat betreft het aantal consulten 
en voor wat betreft verwijzingen.  
 
 
Tabel 5.3: Zorggebruik van patiënten met colon/rectumkanker (n=1.183) vergeleken 
met gematchte patiënten zonder kanker (n=1.179), ingedeeld naar geslacht 

 man vrouw 
 colon/rectumkanker 

(D75) 
(n=602) 

controle 
(n=600) 

colon/rectumkanker 
(D75) 

(n=581) 

controle 
(n=579) 

aantal contacten per jaar 20,4* 11,8 21,0* 14,8 
- aantal consulten per jaar 3,5* 2,9 3,3 2,8 
- aantal visites per jaar 1,6* 0,3 2,0* 0,9 
aantal prescripties per jaar 19,0* 12,0 20,50* 14,7 
aantal verwijzingen per jaar 0,5 0,4 0,5 0,5 
- interne specialismen1,2 15% 11% 16% 14% 
- heelkundige specialismen1,3 20% 17% 23% 20% 
- neurologie, psychiatrie1 4% 4% 5% 4% 
- overige specialismen1,4 3% 2% 5% 5% 
- GGZ1, 5 1% 0% 2% 1% 
- paramedisch: fysio- & 
oefentherapie1 9% 7% 15% 12% 
Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Percentage patiënten dat in de geregistreerde periode een verwijzing kreeg voor een van deze 

disciplines. 
2 Inwendige geneeskunde, longziekten, cardiologie, reumatologie, gastro-enterologie, pediatrie, 

dermatologie, allergologie. 
3 Chirurgie, orthopedie, urologie, plastische chirurgie, neurochirurgie, gynaecologie, verloskunde, 

oogheelkunde, KNO. 
4 Revalidatiegeneeskunde, kaakchirurgie, mondheelkunde en overige specialismen. 
5 Maatschappelijk werk, psychiatrie, riagg, psycholoog, eerstelijnspsycholoog, psychotherapie, 

sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. 
 
Tabel 5.4 geeft een overzicht van het zorggebruik van patiënten met en zonder 
colon/rectumkanker waarbij de met * gemarkeerde cijfers aangeven of het 
zorggebruik verschilt van de betreffende gematchte leeftijdsgroep zonder 
colon/rectumkanker.  
Het zorggebruik van patiënten met colon/rectumkanker onder de 45 jaar verschilt niet 
significant van dat van leeftijdsgematchte patiënten zonder colon/rectumkanker. Dit 
wil niet zeggen dat er geen verschillen zijn, maar door het lage aantal patiënten met 
colon/rectumkanker in deze leeftijdsgroep kan dit niet worden aangetoond. 
Patiënten met colon/rectumkanker ouder de 45 jaar hebben een hoger zorggebruik 
dan hun gematchte leeftijdsgenoten zonder colon/rectumkanker. Dit geldt niet voor 
de verwijzingen en niet voor het aantral consulten met de huisarts. Alleen patiënten 
met colon/rectumkanker in de leeftijd van 60 tot 74 jaar hebben meer consulten met 
de huisarts dan leeftijdgenoten zonder colon/rectumkanker. 
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Tabel 5.4: Zorggebruik van patiënten met colon/rectumkanker (n=1.183) vergeleken 
met gematchte patiënten zonder kanker (n=1.179), ingedeeld naar leeftijdsklassen 
 leeftijdsklasse (jaar) 
 ! 14 

(n=4) 
15-29 
(n=6) 

30-44 
(n=33) 

45-59 
(n=241) 

60-74 
(n=480) 

75+ 
(n=419) 

wel colon/rectumcarcinoom 
aantal contacten per jaar   9,3 18,5* 20,0* 24,1* 
- aantal consulten per jaar   1,9 3,2 4,0* 3,1 
- aantal visites per jaar   0,8 1,6* 1,3* 2,6* 
aantal prescripties per jaar   6,2 13,5* 18,2* 26,7* 
aantal verwijzingen per jaar   0,7 0,4 0,5 0,5 
- interne specialismen1,2   9% 12% 17% 17% 
- heelkundige specialismen1,3   33% 17% 22% 24% 
- neurologie, psychiatrie1   6% 5% 5% 4% 
- overige specialismen1,4   0% 3% 4% 4% 
- GGZ1, 5   3% 2% 1% 1% 
- paramedisch: fysio- & 
 oefentherapie1   18% 13% 13% 9% 
       
 (n=3) (n=5) (n=43) (n=238) (n=470) (n=420) 
geen colon/rectumcarcinoom 
aantal contacten per jaar   7,6 9,2 12,6 17,0 
- aantal consulten per jaar   2,1 2,3 3,0 3,2 
- aantal visites per jaar   0,0 0,2 0,2 1,3 
aantal prescripties per jaar   5,1 7,1 12,9 18,3 
aantal verwijzingen per jaar   0,3 0,4 0,5 0,4 
- interne specialismen1,2   14% 7 16% 13% 
- heelkundige specialismen1,3   12% 20% 24% 18% 
- neurologie, psychiatrie1   12% 5% 2% 5% 
- overige specialismen1,4   2% 4% 4% 3% 
- GGZ1, 5   4% 1% 0% 0% 
- paramedisch: fysio- & 
oefentherapie1   16% 10% 8% 10% 
Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Percentage patiënten dat in de geregistreerde periode een verwijzing kreeg voor een van deze 

disciplines. 
2 Inwendige geneeskunde, longziekten, cardiologie, reumatologie, gastro-enterologie, pediatrie, 

dermatologie, allergologie. 
3 Chirurgie, orthopedie, urologie, plastische chirurgie, neurochirurgie, gynaecologie, verloskunde, 

oogheelkunde, KNO. 
4 Revalidatiegeneeskunde, kaakchirurgie, mondheelkunde en overige specialismen. 
5 Maatschappelijk werk, psychiatrie, riagg, psycholoog, eerstelijnspsycholoog, psychotherapie, 

sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. 
 
De tabel 5.5 en 5.6 geven een overzicht van het gebruik van geneesmiddelen waarbij 
dezelfde indeling naar geslacht en leeftijd is gemaakt als in de vorige twee tabellen.  
 
Het gebruik van geneesmiddelen ingedeeld naar ATC-hoofdgroepen van patiënten 
met colon/rectumkanker verschilt weinig van dat van patiënten zonder 
colon/rectumkanker. Zowel mannen als vrouwen met colon/rectumkanker gebruiken 
vaker geneesmiddelen uit het de ATC-hoofdgroepen A (maag-darmkanaal en 
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metabolisme) en hoofdgroep L (oncolytica en immunomodulantia) dan patiënten 
zonder colon/rectumkanker. Mannen met colon/rectumkanker gebruiken ook vaker 
middelen uit de hoofdgroep B (bloed en bloedvormende organen) dan mannen 
zonder colon/rectumkanker.  
 
Tabel 5.5: Verschil in aantal recepten per ATC-hoofdgroep van patiënten met 
colon/rectumkanker (n=1.183) vergeleken met gematchte patiënten zonder kanker 
(n=1.179), ingedeeld naar geslacht 

 man vrouw 
 colon/rectumkanker 

(D75) 
(n=602) 

controle 
(n=600) 

colon/rectumkanker 
(D75) 

(n=581) 

controle 
(n=579) 

A: maag-darmkanaal en 
metabolisme 5,0* 2,9 6,4* 3,7 
B: bloed en 
bloedvormende organen 2,9* 2,0 2,4 1,9 
C: cardiovasculair 
systeem 7,1 7,0 7,9 8,1 
D: dermatologica 1,4 1,3 1,6 1,4 
G: urogenitale stelsel en 
geslachtshormonen 0,8 0,5 0,4 0,5 
H: systemische 
hormoonpreparaten1 0,3 0,2 1,2 0,8 
J: antimicrobiële 
middelen voor  
systemisch gebruik 1,6 1,3 2,2 1,7 
L: oncolytica en 
immunomodulantia 0,5* 0,1 0,4* 0,1 
M: skelet en spierstelsel 1,2 1,1 1,7 1,7 
N: zenuwstelsel2 4,4 2,9 7,6 5,6 
R: ademhalingsstelsel 2,4 1,7 2,4 2,5 
S: zintuiglijke organen 0,8 0,8 0,8 1,0 
Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Met uitzondering van insuline en geslachtshormonen. 
2 Inclusief analgetica. 
 
In tabel 5.4 zagen we dat vanaf 45 jaar patiënten met colon/rectumkanker meer 
geneesmiddelen krijgen voorgeschreven dan gematchte leeftijdsgenoten zonder 
colon/rectumkanker. 
Tabel 5.6 laat zien dat dit alleen geldt voor geneesmiddelen uit de ATC-hoofdgroep A 
(maag-darmkanaal en metabolisme). Patiënten met colon/rectumkanker tussen de 
45 en 59 jaar gebruiken ook vaker middelen uit de hoofdgroep L (oncolytica en 
immunomodulantia) dan patiënten met colon/rectumkanker. 
Het gebruik van geneesmiddelen van patiënten met colon/rectumkanker onder de 45 
jaar verschilt niet significant van dat van leeftijdsgematchte patiënten zonder 
colon/rectumkanker. Dit wil niet zeggen dat er geen verschillen zijn, maar door het 
lage aantal patiënten met colon/rectumkanker in deze leeftijdsgroep kan dit niet 
worden aangetoond. 
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Tabel 5.6: Verschil in aantal recepten per ATC-hoofdgroep van patiënten met 
colon/rectumkanker (n=1.183) vergeleken met gematchte patiënten zonder kanker 
(n=1.179), ingedeeld naar leeftijdsklassen 
  leeftijdsklasse (jaar) 
 ! 14 

(n=4) 
15-
29 

(n=6) 

30-44 
(n=33) 

45-59 
(n=241) 

60-74 
(n=480) 

75+ 
(n=419) 

wel colon/rectumkanker 
A: maag-darmkanaal en metabolisme   2,8 3,8* 6,1* 6,6* 
B: bloed en bloedvormende organen   0,3 1,2 2,4 4,0 
C: cardiovasculair systeem   2,0 3,4 7,5 10,5 
D: dermatologica   0,5 1,1 1,3 1,9 
G: urogenitale stelsel en geslachts-
hormonen   0,5 0,4 0,5 0,8 
H: systemische hormoonpreparaten1   0,0 0,5 0,9 0,8 
J: antimicrobiële middelen voor  
systemisch gebruik   0,9 1,2 2,0 2,3 
L: oncolytica en immunomodulantia   0,6 0,6* 0,5 0,4 
M: skelet en spierstelsel   1,3 1,3 1,2 1,7 
N: zenuwstelsel2   1,3 5,0 5,5 7,7 
R: ademhalingsstelsel   1,3 1,4 2,9 2,6 
S: zintuiglijke organen   0,2 0,4 0,6 1,2 
       
 (n=3) (n=5) (n=43) (n=238) (n=470) (n=420) 
geen colon/rectumkanker 
A: maag-darmkanaal en metabolisme   0,9 1,8 3,6 4,1 
B: bloed en bloedvormende organen   0,1 0,8 1,6 3,3 
C: cardiovasculair systeem   1,7 5,0 7,9 9,3 
D: dermatologica   1,4 0,9 1 2,0 
G: urogenitale stelsel en geslachts-
hormonen   0,8 0,6 0,4 0,5 
H: systemische hormoonpreparaten1   0,1 0,2 0,5 0,8 
J: antimicrobiële middelen voor  
systemisch gebruik   0,7 0,9 1,5 1,9 
L: oncolytica en immunomodulantia   0,0 0,1 0,1 0,1 
M: skelet en spierstelsel   0,9 1,5 1,3 1,4 
N: zenuwstelsel2   2,5 2,8 4,3 5,1 
R: ademhalingsstelsel   1,9 1,4 2,8 1,7 
S: zintuiglijke organen   0,1 0,4 0,8 1,3 
Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Met uitzondering van insuline en geslachtshormonen. 
2 Inclusief analgetica. 
 

5.3 Zorggebruik vergeleken: chronische aandoening 
Tabel 5.7 laat zien welke chronische aandoeningen patiënten hebben. Patiënten met 
colon/rectumkanker hebben niet meer of andere chronische aandoeningen dan 
patiënten zonder colon/rectumkanker. 
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Tabel 5.7: Het percentage patiënten met een chronische aandoening: patiënten met 
colon/rectumkanker (n=1.183) vergeleken met patiënten zonder kanker (n=1.179) 
chronische aandoeningen patiënten met 

colon/rectumkanker 
patiënten zonder 

colon/rectumkanker 
% patiënten met minstens één 
chronische aandoening 

53% 50% 

Clusters:   
- zintuigen 1% 1% 
- hart- en vaatziekten 23% 19% 
- bewegingsapparaat 11% 13% 
- neuromotorisch 1% 1% 
- neurologische pijn 1% 1% 
- psychische aandoeningen 8% 7% 
- luchtwegen  9% 9% 
- huidziekten 8% 6% 
- endocriene ziekten 23% 22% 
- urogenitale ziekten 7% 4% 
Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
 
Tabel 5.8 deelt patiënten met en zonder tumor in, in groepen met en zonder 
chronische aandoening en geeft vervolgens een vergelijking van het zorggebruik van 
deze groepen patiënten. 
 
Patiënten met colon/rectumkanker zonder chronische aandoening hebben in 
vergelijking met patiënten zonder maligne tumor en zonder chronische aandoening 
meer contacten met de huisartsenpraktijk, meer consulten, meer visites en meer 
prescripties per jaar. Ook krijgen ze vaker een verwijzing naar een ‘specialisme 
neurologie, psychiatrei’.  
 
Patiënten met colon/rectumkanker en een chronische aandoening hebben in 
vergelijking met patiënten zonder maligne tumor en zonder chronische aandoening 
meer contacten met de huisartsenpraktijk, meer visites en meer prescripties per jaar.  
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Tabel 5.8: Zorggebruik van patiënten met colon/rectumkanker en wel/geen 
chronische aandoening, vergeleken met gematchte patiënten zonder kanker en 
wel/geen chronische aandoening 
 colon/rectumkanker geen colon/rectumkanker 
 geen  

chronische 
aandoening 

(n=554) 

wel  
chronische 
aandoening 

(n=629) 

geen  
chronische 
aandoening 

 (n=590) 

wel  
chronische 
aandoening 

(n=589) 
aantal contacten per jaar 15,9* 25,0* 7,1 19,2 
- aantal consulten per jaar 2,6* 4,2 1,7 4,0 
- aantal visites per jaar 1,5* 2,0* 0,2 1,0 
aantal prescripties per jaar 13,3* 25,5* 6,1 20,1 
aantal verwijzingen per jaar 0,3 0,6 0,3 0,6 
- interne specialismen1, 2 7% 24% 4% 22% 
- heelkundige specialismen1,3 11% 31% 11% 30% 
- neurologie, psychiatrie1 3%* 7% 1% 7% 
- overige specialismen1, 4 2% 5% 1% 5% 
- GGZ1, 5 1% 2% 0% 1% 
- paramedisch: fysio- & en 
oefentherapie1 

6% 18% 4% 15% 

Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Het percentage patiënten dat in de geregistreerde periode een verwijzing kreeg voor een van deze 

disciplines. 
2 Inwendige geneeskunde, longziekten, cardiologie, reumatologie, gastro-enterologie, pediatrie, 

dermatologie, allergologie. 
3 Chirurgie, orthopedie, urologie, plastische chirurgie, neurochirurgie, gynaecologie, verloskunde, 

oogheelkunde, KNO. 
4 Revalidatiegeneeskunde, kaakchirurgie, mondh eelkunde en overige specialismen. 
5 Maatschappelijk werk, psychiatrie, riagg, psycholoog, eerstelijnspsycholoog, psychotherapie, 

sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. 
 
Tabel 5.9 deelt patiënten met en zonder colon/rectumkanker in, in groepen met en 
zonder chronische aandoening en geeft vervolgens een vergelijking van het 
geneesmiddelengebruik van deze groepen patiënten. 
 
Patiënten met colon/rectumkanker maar zonder chronische aandoening krijgen uit de 
volgende ATC-hoofdgroepen meer voorgeschreven dan patiënten zonder tumor en 
zonder chronische aandoening: A (maag-darmkanaal en metabolisme), J 
(antimicrobiële middelen voor systemisch gebruik), L (oncolytica en 
immunomodulantia) en N (zenuwstelsel). 
 
Patiënten met colon/rectumkanker en een chronische aandoening krijgen in 
vergelijking met patiënten zonder maligne tumor en met chronische aandoening 
vaker een recept voorgeschreven uit de ATC-hoofdgroepen A (maag-darmkanaal en 
metabolisme), B (bloed en bloedvormende organen) en L (oncolytica en 
immunomodulantia). 
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Tabel 5.9: Verschil in aantal recepten per ATC-hoofdgroep per patiënt in de 
chronische fase: patiënten met colon/rectumkanker en wel/geen chronische 
aandoening, vergeleken met gematchte patiënten zonder kanker en wel/geen 
chronische aandoening patiënten  
 colon/rectumkanker geen colon/rectumkanker 
 geen 

chronische 
aandoening 

(n=555) 

wel 
chronische 
aandoening 

(n=628) 

geen 
chronische 
aandoening 

 (n=592) 

wel 
chronische 
aandoening 

(n=587) 
A: maag-darmkanaal en 
metabolisme 

2,4* 8,6* 0,5 6,1 

B: bloed en bloedvormende 
organen 

0,6 4,5* 0,6 3,3 

C: cardiovasculair systeem 2,6 11,9 1,9 13,2 
D: dermatologica 0,7 2,2 0,4 2,3 
G: urogenitale stelsel en 
geslachtshormonen 

0,3 0,9 0,2 0,8 

H: systemische 
hormoonpreparaten1 

0,2 1,3 0,0 1,0 

J: antimicrobiële middelen 
voor systemisch gebruik 

0,8* 2,8 0,5 2,4 

L: oncolytica en 
immunomodulantia 

0,4* 0,6* 0,0 0,1 

M: skelet en spierstelsel 0,6 2,2 0,4 2,3 
N: zenuwstelsel2 2,5* 9,1 1,2 7,1 
R: ademhalingsstelsel 0,5 4,1 0,4 3,7 
S: zintuiglijke organen 0,4 1,1 0,3 1,5 
Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Met uitzondering van insuline en geslachtshormonen. 
2 Inclusief analgetica. 
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5.4 Zorggebruik vergeleken: beloop 
In de volgende tabellen gaan we na of het zorggebruik verandert na verloop van tijd. 
We onderscheiden zeven verschillende periodes binnen de chronische fase7 (zie 
tabel 5.10). De tabel geeft het gemiddeld aantal contacten, consulten, visites, 
prescripties en verwijzingen per patiënt per periode.  
Alleen patiënten die gedurende de hele genoemde periode in de door ons 
gedefinieerde chronische fase zaten, zijn opgenomen in de analyses voor die 
betreffende tijdsperiode. Patiënten voor wie de chronische fase eindigde in de 
betreffende periode zijn dus niet meegenomen in de berekening. Dit om vertekening 
door zorggebruik in de terminale fase zoveel als mogelijk te vermijden. Voor de 
berekeningen voor de periode ‘>4 jaar na het begin van de chronische fase’ zijn alle 
patiënten die bij aanvang van deze fase nog in leven waren, meegenomen. De reden 
is dat selectie niet mogelijk is, omdat voor alle patiënten ergens in deze periode de 
registratie eindigt vanwege het einde van de onderzoeksperiode. Het aantal 
patiënten waarover het zorggebruik is berekend neemt in de loop van de tijd af. 
 
We verwachtten dat het zorggebruik van patiënten vooral in het eerste deel van de 
follow-up periode hoog zal zijn. Om deze reden hebben we voor de eerste twee jaar 
na de diagnose de periodes opgeknipt in zes maanden. Bij het lezen van de tabellen, 
moet rekening worden gehouden met de verschillende lengtes van de periodes: half 
jaar en jaar. Voor de laatste periode (>4 jaar na het begin van de chronische fase) is 
niet berekend hoe lang deze gemiddeld duurt. 
 

                                                
7 De chronische fase is hier gedefinieerd als de periode die aanvangt 6 maanden na de 1e registratie 
van de diagnose kanker in het EPD tot aan 3 maanden voor de laatste registratiedatum. Alleen 
patiënten met een chronische fase langer dan 30 dagen zijn opgenomen in de tabellen. Zie ook § 2.4. 
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Tabel 5.10: Tijdsgerelateerde verandering in zorggebruik1: patiënten met een 
colon/rectumkanker (n=1183) vergeleken met gematchte patiënten zonder 
colon/rectumkanker (n=1179) 

tijd na begin chronische fase 

colon/rectum-
kanker (D75) 

(n=1.183) 

geen 
 tumor 

(n=1.179) 
0-6 maanden  n=957, 81% n=953 
Contacten in half jaar 9,2* 6,2 
- consulten in half jaar 1,7* 1,4 
- visites in half jaar 0,6* 0,2 
Prescriptie in half jaar 9,1* 6,1 
Verwijzingen in half jaar 0,3* 0,2 
6-12 maanden n=746, 63% n=744 
Contacten in half jaar 8,8* 6,2 
- consulten in half jaar 1,7 1,4 
- visites in half jaar 0,7* 0,3 
Prescriptie in half jaar 8,7* 6,3 
Verwijzingen in half jaar 0,3 0,3 
12-18 maanden n=597, 50% n=595 
Contacten in half jaar 8,2* 6,3 
- consulten in half jaar 1,6 1,6 
- visites in half jaar 0,6* 0,3 
Prescriptie in half jaar 8,1* 6,3 
Verwijzingen in half jaar 0,2 0,2 
18-24 maanden n=466, 39% n=465 
Contacten in half jaar 8,0* 6,6 
- consulten in half jaar 1,6 1,6 
- visites in half jaar 0,6* 0,3 
Prescriptie in half jaar 8,1 6,9 
Verwijzingen in half jaar 0,2 0,3 
2-3 jaar n=304, 26% n=303 
Contacten in een jaar 15,5* 12,8 
- consulten in een jaar 3,3 3,3 
- visites in een jaar 0,9 0,7 
Prescriptie in een jaar 15,5 12,8 
Verwijzingen in een jaar 0,5 0,5 
3-4 jaar n=192, 18% n=192 
Contacten in een jaar 15,6 13,9 
- consulten in een jaar 3,3 3,5 
- visites in een jaar 0,8 0,7 
Prescriptie in een jaar 15,3 13,4 
Verwijzingen in een jaar 0,5 0,6 
>4 jaar n=192, 18% n=192 
Contacten 21 17,8 
- consulten 3,6 3,7 
- visites 1,6 0,8 
Prescriptie 19,1 16,9 
Verwijzingen 0,6 0,5 
Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Patiënten voor wie de chronische fase eindigde in de betreffende periode zijn niet meegenomen in 

de berekening. 
 
Het zorggebruik voor patiënten met colon/rectumkanker is gedurende het eerste half 
jaar na het begin van de chronische fase voor alle parameters hoger dan voor 
patiënten zonder tumor. Daarna treedt een lichte verschuiving op: het aantal 
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consulten en het aantal verwijzingen verschilt dan niet meer tussen de twee groepen. 
Na anderhalf jaar verschilt ook het aantal prescripties niet meer met de 
controlegroep. Het totaal aantal contacten met de huisartsenpraktijk is 2 tot 3 jaar na 
aanvang van de chronische fase nog wel hoger, maar na 3 jaar verschillen de twee 
groepen niet meer van elkaar. 
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6 Huisartsenzorg aan patiënten met prostaatkanker 
 

6.1 Zorggebruik vergeleken 
Tabel 6.1 geeft een overzicht van het zorggebruik van patiënten met prostaatkanker, 
vergeleken met op leeftijd en geslacht gematchte controlepatiënten zonder 
prostaatkanker. De tabel geeft het gemiddeld aantal contacten, consulten, visites, 
prescripties en verwijzingen per patiënt per jaar. Verwijzingen zijn vervolgens 
onderverdeeld in diverse specialismen. We geven aan hoeveel procent van de 
patiënten is verwezen naar welk specialisme.  
 
Het zorggebruik van patiënten met prostaatkanker is groter dan van de patiënten 
zonder maligne tumor. Alleen voor wat betreft het percentage patiënten dat een 
verwijzing krijgt naar heelkundige specialismen, neurologie/psychiatrie, GGZ-
specialismen verschillen zij niet van de controlegroep zonder prostaatkanker.  
 
Tabel 6.1: Zorggebruik van patiënten met prostaatkanker (n=1.175), vergeleken met 
gematchte patiënten zonder kanker (n=1.165) 
 prostaatkanker (Y77) 

(n=1.175) 
controle 

(n=1.165) 
aantal contacten per jaar 21,9* 13,5 
- aantal consulten per jaar 4,2* 3,1 
- aantal visites per jaar 1,7* 0,5 
aantal prescripties per jaar 22,6* 14,0 
aantal verwijzingen per jaar 0,6* 0,4 
- interne specialismen1,2 18%* 12% 
- heelkundige specialismen1,3 22% 20% 
- neurologie, psychiatrie1 6% 5% 
- overige specialismen1,4 6%* 3% 
- GGZ1,5 1% 1% 
- paramedisch: fysio- & en oefentherapie1 13%* 9% 
Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Het percentage patiënten dat in de geregistreerde periode een verwijzing kreeg 

voor een van deze disciplines. 
2 Inwendige geneeskunde, longziekten, cardiologie, reumatologie, gastro-

enterologie, pediatrie, dermatologie, allergologie. 
3 Chirurgie, orthopedie, urologie, plastische chirurgie, neurochirurgie, gynaecologie, 

verloskunde, oogheelkunde, KNO. 
4 Revalidatiegeneeskunde, kaakchirurgie, mondheelkunde en overige specialismen. 
5 Maatschappelijk werk, psychiatrie, riagg, psycholoog, eerstelijnspsycholoog, 

psychotherapie, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. 
 
Tabel 6.2 geeft een overzicht van het gebruik van geneesmiddelen van de twee 
groepen patiënten. In tabel 6.1 zagen we dat patiënten met prostaatkanker meer 
prescripties per jaar krijgen dan patiënten zonder tumor. Tabel 6.2. laat zien dat dit 
geldt voor geneesmiddelen uit het merendeel van de ATC-hoofdgroepen, behalve uit 
hoofdgroep D (dermatologica), R (ademhalingsstelsel) en S (zintuiglijke organen).  
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Tabel 6.2: Verschil in aantal recepten per ATC-hoofdgroep per patiënt in de 
chronische fase: patiënten met prostaatkanker (n=1.175) vergeleken met gematchte 
patiënten zonder kanker (n=1.165) 
 prostaatkanker (Y77) 

(n=1.175) 
controle 

(n=1.165) 
A: maag-darmkanaal en metabolisme 5,3* 3,3 
B: bloed en bloedvormende organen 3,6* 2,7 
C: cardiovasculair systeem 10,3* 8,4 
D: dermatologica 1,5 1,3 
G: urogenitale stelsel en geslachtshormonen 2,0* 0,7 
H: systemische hormoonpreparaten1 0,7* 0,4 
J: antimicrobiële middelen voor systemisch gebruik 2,0* 1,5 
L: oncolytica en immunomodulantia 2,5* 0,0 
M: skelet en spierstelsel 1,7* 1,1 
N: zenuwstelsel2 5,3* 2,8 
R: ademhalingsstelsel 2,7 2,2 
S: zintuiglijke organen 1,1 0,9 
Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Met uitzondering van insuline en geslachtshormonen. 
2 Inclusief analgetica. 
 

6.2 Zorggebruik vergeleken: leeftijd 
De tabel 6.3 geeft een overzicht van het zorggebruik van mannen met 
prostaatkanker, ingedeeld naar leeftijdsgroepen. De tabel geeft het gemiddeld aantal 
contacten, consulten, visites, prescripties en verwijzingen per patiënt per jaar. 
Verwijzingen zijn vervolgens onderverdeeld in diverse specialismen. We geven aan 
hoeveel procent van de patiënten is verwezen naar welk specialisme. 
 
De tabel dient als volgt te worden gelezen: per kolom is de betreffende groep 
vergeleken met de gematchte controlegroep. Voorbeeld: 
• patiënten onder de 29 jaar met een maligne tumor zijn vergeleken met hun 

leeftijdsgenoten onder de 29 jaar; 
• etc. 
 
Het zorggebruik van patiënten met prostaatkanker ouder dan 75 jaar verschilt het 
meest van op leeftijd gematchte controlepatiënten. Zij hebben meer contacten met 
de huisartsenpraktijk, meer consulten, visites, prescripties en verwijzingen per jaar. 
Ook krijgen zij vaker een verwijzing naar een intern specialisme. Ook patiënten met 
prostaatkanker tussen de 45 en 75 jaar hebben meer contacten met de 
huisartsenpraktijk en meer consulten per jaar. Patiënten tussen de 60 en 74 jaar 
hebben ook meer visites en prescripties per jaar en worden iets vaker verwezen naar 
‘ overige specialismen’ in vergelijking met hun gematchte leeftijdsgenoten. 
 



 

 
Bijlage behorend bij het signaleringsrapport ‘Nazorg bij kanker: de rol van de eerste lijn’ van de 
Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding 

57 
 

 

Tabel 6.3: Zorggebruik van patiënten met prostaatkanker (n=1.175) vergeleken met 
gematchte patiënten zonder kanker (n=1.165), ingedeeld naar leeftijdsklassen 
 leeftijdsklasse (jaar) 
 ! 14 

(n=2) 
15-29 
(n=1) 

30-44 
(n=0) 

45-59 
(n=91) 

60-74 
(n=609) 

75+ 
(n=472) 

 

wel prostaatkanker 
aantal contacten per jaar    15,1* 20,4* 25,4*  
- aantal consulten per jaar    3,7* 4,3* 4,3*  
- aantal visites per jaar    0,4 1,3* 2,5*  
aantal prescripties per jaar    13,4 19,3* 28,7*  
aantal verwijzingen per jaar    0,3 0,6 0,7*  
- interne specialismen1,2    13% 18% 19%*  
- heelkundige specialismen1,3    16% 24% 22%  
- neurologie, psychiatrie1    10% 6% 4%  
- overige specialismen1,4    7% 7%* 4%  
- GGZ1, 5    3% 0% 1%  
- paramedisch: fysio- & 
oefentherapie1    15% 14% 11%  
        
 (n=2) (n=1) (n=1) (n=105) (n=584) (n=472)  
geen prostaattkanker 
aantal contacten per jaar    8,6 12,6 15,9  
- aantal consulten per jaar    1,5 3,4 3,2  
- aantal visites per jaar    0,0 0,2 0,9  
aantal prescripties per jaar    7,2 12,3 17,7  
aantal verwijzingen per jaar    0,4 0,4 0,4  
- interne specialismen1,2    8% 14% 11%  
- heelkundige specialismen1,3    19% 21% 19%  
- neurologie, psychiatrie1    4% 5% 5%  
- overige specialismen1,4    3% 3% 2%  
- GGZ1, 5    0% 1% 1%  
- paramedisch: fysio- & 
oefentherapie1    10% 9% 8%  
Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Percentage patiënten dat in de geregistreerde periode een verwijzing kreeg voor een van deze 

disciplines. 
2 Inwendige geneeskunde, longziekten, cardiologie, reumatologie, gastro-enterologie, pediatrie, 

dermatologie, allergologie. 
3 Chirurgie, orthopedie, urologie, plastische chirurgie, neurochirurgie, gynaecologie, verloskunde, 

oogheelkunde, KNO. 
4 Revalidatiegeneeskunde, kaakchirurgie, mondheelkunde en overige specialismen. 
5 Maatschappelijk werk, psychiatrie, riagg, psycholoog, eerstelijnspsycholoog, psychotherapie, 

sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. 
 
De tabel 6.4 geeft een overzicht van het gebruik van geneesmiddelen waarbij 
dezelfde indeling naar leeftijd is gemaakt als in de vorige tabel.  
 
In tabel 6.3 zagen we dat patiënten ouder dan 60 jaar met prostaatkanker meer 
geneesmiddelen krijgen voorgeschreven dan gematchte leeftijdsgenoten zonder 
prostaatkanker. Tabel 6.4 laat zien dat dit niet voor alle geneesmiddelen uit de ATC-
hoofdgroepen geldt.  
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Alle patiënten met prostaatkanker krijgen vaker middelen uit de hoofdgroep L 
(oncolytica en immunomodulantia) in vergelijking met gematchte controlepatiënten. 
Patiënten met prostaatkanker ouder dan 60 jaar gebruiken daarnaast vaker middelen 
uit de hoofdgroep A (maag-darmkanaal en metabolisme) en G (urogenitale stelsel en 
geslachtshormonen). 
Middelen voor het skelet en spierstelsel (hoofdgroep M) worden vaker gebruikt door 
patiënten tussen 60 en 74 jaar. 
Patiënten met prostaatkanker ouder dan 75 jaar gebruiken significant vaker middelen 
uit hoofdgroep B (bloed en bloedvormende organen), C (cardiovasculair systeem), N 
(zenuwstelsel) en J (antimicrobiële middelen voor systemisch gebruik). Middelen uit 
deze laatste groep worden ook significant vaker gebruikt door patiënten met 
prostaatkanker in de leeftijdsgroep tussen 45 en 59 jaar. 
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Tabel 6.4: Verschil in aantal recepten per ATC-hoofdgroep van patiënten met 
prostaatkanker (n=1.175) vergeleken met gematchte patiënten zonder kanker 
(n=1.165), ingedeeld naar leeftijdsklassen 
 leeftijdsklasse (jaar) 
 ! 14 

(n=2) 
15-29 
(n=1) 

30-44 
(n=0) 

45-59 
(n=91) 

60-74 
(n=609) 

75+ 
(n=472) 

 

wel prostaatkanker 
A: maag-darmkanaal en 
metabolisme    4,0 4,9* 6,3*  
B: bloed en bloedvormende 
organen    1,2 3,4 4,4*  
C: cardiovasculair systeem    7,1 10,2 11,1*  
D: dermatologica    1,2 1,3 1,9  
G: urogenitale stelsel en 
geslachtshormonen    1,2 2,0* 2,3*  
H: systemische 
hormoonpreparaten1    0,4 0,7 0,8  
J: antimicrobiële middelen voor  
systemisch gebruik    1,4* 1,8 2,3*  
L: oncolytica en 
immunomodulantia    0,9* 2,5* 2,7*  
M: skelet en spierstelsel    1,8 1,8* 1,6  
N: zenuwstelsel2    5,2 4,5 6,4*  
R: ademhalingsstelsel    1,5 2,3 3,4  
S: zintuiglijke organen    0,3 1,0 1,3  
        
 (n=2) (n=1) (n=1) (n=105) (n=584) (n=472)  
geen prostaatkanker 
A: maag-darmkanaal en 
metabolisme    1,5 3,3 3,7  
B: bloed en bloedvormende 
organen    0,9 2,7 3,1  
C: cardiovasculair systeem    5,6 9,4 7,9  
D: dermatologica    0,5 1,3 1,5  
G: urogenitale stelsel en 
geslachtshormonen    0,6 0,6 0,9  
H: systemische 
hormoonpreparaten1    0,3 0,4 0,5  
J: antimicrobiële middelen voor  
systemisch gebruik    0,6 1,7 1,5  
L: oncolytica en 
immunomodulantia    0,0 0,0 0,0  
M: skelet en spierstelsel    0,9 1,2 1,0  
N: zenuwstelsel2    1,4 2,9 3,0  
R: ademhalingsstelsel    0,6 2,2 2,7  
S: zintuiglijke organen    0,3 0,9 1,0  
Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Met uitzondering van insuline en geslachtshormonen. 
2 Inclusief analgetica. 
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6.3 Zorggebruik vergeleken: chronische aandoening 
Tabel 6.5 laat zien welke chronische aandoeningen patiënten hebben. Patiënten met 
prostaatkanker hebben vaker minstens één chronische aandoening dan patiënten 
zonder kanker. Zij hebben vaker hart- en vaatziekten, psychische aandoeningen en 
huidziekten dan patiënten zonder prostaatkanker. 
 
Tabel 6.5: Het percentage patiënten met een chronische aandoening: patiënten met 
prostaatkanker (n=1.175) vergeleken met patiënten zonder kanker (n=1.165) 
chronische 
aandoeningen 

patiënten met 
prostaatkanker 

patiënten zonder 
prostaatkanker 

% patiënten met minstens 
één chronische 
aandoening 

61%* 52% 

Clusters:   
- zintuigen 1% 0% 
- hart- en vaatziekten 31%* 24% 
- bewegingsapparaat 10% 9% 
- neuromotorisch 2% 2% 
- neurologische pijn 1% 1% 
- psychische 
aandoeningen 

9%* 4% 

- luchtwegen  13% 10% 
- huidziekten 9%* 6% 
- endocriene ziekten 25% 24% 
- urogenitale ziekten 9% 7% 
Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
 
Tabel 6.6 deelt patiënten met en zonder prostaatkanker in, in groepen met en zonder 
chronische aandoening en geeft vervolgens een vergelijking van het zorggebruik van 
deze groepen patiënten. 
 
Patiënten met prostaatkanker zonder chronische aandoening hebben in vergelijking 
met patiënten zonder maligne tumor en zonder chronische aandoening meer 
contacten met de huisartsenpraktijk, meer consulten, meer visites, meer prescripties 
en meer verwijzingen per jaar. Ook krijgen ze vaker een verwijzing naar ‘interne 
specialismen’.  
 
Patiënten met prostaatkanker en een chronische aandoening hebben in vergelijking 
met patiënten zonder maligne tumor en zonder chronische aandoening meer 
contacten met de huisartsenpraktijk, meer visites en meer prescripties per jaar. 
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Tabel 6.6: Zorggebruik van patiënten met prostaatkanker en wel/geen chronische 
aandoening, vergeleken met gematchte patiënten zonder kanker en wel/geen 
chronische aandoening 
 prostaatkanker geen prostaatkanker 
 geen chronische 

aandoening 
(n=460) 

wel chronische 
aandoening 

(n=715) 

geen chronische 
aandoening 

 (n=553) 

wel chronische 
aandoening 

(n=612) 
aantal contacten per jaar 16,5* 25,4* 7,2 19,2 
- aantal consulten per jaar 3,3* 4,7 1,7 4,4 
- aantal visites per jaar 1,3* 1,9* 0,1 0,9 
aantal prescripties per jaar 16,1* 26,8* 6,2 21,2 
aantal verwijzingen per jaar 0,4* 0,7 0,2 0,6 
- interne specialismen1, 2 9%* 24% 4% 20% 
- heelkundige specialismen1,3 12% 30% 8% 31% 
- neurologie, psychiatrie1 3% 8% 1% 8% 
- overige specialismen1, 4 2% 8% 1% 4% 
- GGZ1, 5 1% 1% 0% 2% 
- paramedisch: fysio- & en 
oefentherapie1 

7% 16% 4% 14% 

Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<.01) 
1 Het percentage patiënten dat in de geregistreerde periode een verwijzing kreeg voor een van deze 

disciplines. 
2 Inwendige geneeskunde, longziekten, cardiologie, reumatologie, gastro-enterologie, pediatrie, 

dermatologie, allergologie. 
3 Chirurgie, orthopedie, urologie, plastische chirurgie, neurochirurgie, gynaecologie, verloskunde, 

oogheelkunde, KNO. 
4 Revalidatiegeneeskunde, kaakchirurgie, mondheelkunde en overige specialismen. 
5 Maatschappelijk werk, psychiatrie, riagg, psycholoog, eerstelijnspsycholoog, psychotherapie, 

sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. 
 
 
Tabel 6.7 deelt patiënten met en zonder prostaatkanker in, in groepen met en zonder 
chronische aandoening en geeft vervolgens een vergelijking van het 
geneesmiddelengebruik van deze groepen patiënten. 
 
Patiënten met prostaatkanker maar zonder chronische aandoening krijgen uit de 
volgende ATC-hoofdgroepen meer voorgeschreven dan patiënten zonder tumor en 
zonder chronische aandoening: A (maag-darmkanaal en metabolisme), B (bloed en 
bloed¬vormende organen), G (urogenitale stelsel en geslachtshormonen), H 
(systemische hormoonpreparaten), J (antimicrobiële middelen voor systemisch 
gebruik), L (oncolytica en immunomodulantia), M (skelet en spierstelsel), N 
(zenuwstelsel). 
 
Patiënten met prostaatkanker en een chronische aandoening krijgen in vergelijking 
met patiënten zonder maligne tumor en met chronische aandoening vaker een recept 
voorgeschreven uit de ATC-hoofdgroepen A (maag-darmkanaal en metabolisme), G 
(urogenitale stelsel en geslachtshormonen), L (oncolytica en immunomodulantia) en 
N (zenuwstelsel). 
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Tabel 6.7: Verschil in aantal recepten per ATC-hoofdgroep per patiënt in de 
chronische fase: patiënten met prostaatkanker en wel/geen chronische aandoening, 
vergeleken met gematchte patiënten zonder kanker en wel/geen chronische 
aandoening patiënten  
 prostaatkanker geen prostaatkanker 
 geen 

chronische 
aandoening 

(n=461) 

wel 
chronische 
aandoening 

(n=714) 

geen 
chronische 
aandoening 

 (n=557) 

wel 
chronische 
aandoening 

(n=608) 
A: maag-darmkanaal en 
metabolisme 

2,0* 7,5* 0,7 5,6 

B: bloed en bloedvormende 
organen 

1,3* 5,1 0,7 4,5 

C: cardiovasculair systeem 3,8 14,5 2,5 13,9 
D: dermatologica 0,6 2,2 0,4 2,2 
G: urogenitale stelsel en 
geslachtshormonen 

1,0* 2,7* 0,2 1,2 

H: systemische 
hormoonpreparaten1 

0,3* 0,9 0,1 0,7 

J: antimicrobiële middelen 
voor systemisch gebruik 

1,0* 2,7 0,7 2,3 

L: oncolytica en 
immunomodulantia 

1,4* 3,1* 0,0 0,0 

M: skelet en spierstelsel 0,9* 2,3 0,4 1,8 
N: zenuwstelsel2 2,1* 7,4* 0,8 4,6 
R: ademhalingsstelsel 0,7 3,9 0,4 3,9 
S: zintuiglijke organen 0,6 1,4 0,5 1,3 
Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Met uitzondering van insuline en geslachtshormonen. 
2 Inclusief analgetica. 
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6.4 Zorggebruik vergeleken: beloop 
In de volgende tabellen gaan we na of het zorggebruik verandert na verloop van tijd. 
We onderscheiden zeven verschillende periodes binnen de chronische fase8 (zie 
tabel 6.8). De tabel geeft het gemiddeld aantal contacten, consulten, visites, 
prescripties en verwijzingen per patiënt per periode.  
Alleen patiënten die gedurende de hele genoemde periode in de door ons 
gedefinieerde chronische fase zaten, zijn opgenomen in de analyses voor die 
betreffende tijdsperiode. Patiënten voor wie de chronische fase eindigde in de 
betreffende periode zijn dus niet meegenomen in de berekening. Dit om vertekening 
door zorggebruik in de terminale fase zoveel als mogelijk te vermijden. Voor de 
berekeningen voor de periode ‘>4 jaar na het begin van de chronische fase’ zijn alle 
patiënten die bij aanvang van deze fase nog in leven waren, meegenomen. De reden 
is dat selectie niet mogelijk is, omdat voor alle patiënten ergens in deze periode de 
registratie eindigt vanwege het einde van de onderzoeksperiode. Het aantal 
patiënten waarover het zorggebruik is berekend neemt in de loop van de tijd af. 
 
We verwachtten dat het zorggebruik van patiënten vooral in het eerste deel van de 
follow-up periode hoog zal zijn. Om deze reden hebben we voor de eerste twee jaar 
na de diagnose de periodes opgeknipt in zes maanden. Bij het lezen van de tabellen, 
moet rekening worden gehouden met de verschillende lengtes van de periodes: half 
jaar en jaar. Voor de laatste periode (>4 jaar na het begin van de chronische fase) is 
niet berekend hoe lang deze gemiddeld duurt. 
 

                                                
8 De chronische fase is hier gedefinieerd als de periode die aanvangt 6 maanden na de 1e registratie 
van de diagnose kanker in het EPD tot aan 3 maanden voor de laatste registratiedatum. Alleen 
patiënten met een chronische fase langer dan 30 dagen zijn opgenomen in de tabellen. Zie ook § 2.4. 
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Tabel 6.8: Tijdsgerelateerde verandering in zorggebruik1: patiënten met 
prostaatkanker (n=1175) vergeleken met gematchte patiënten zonder prostaatkanker 
(n=1165) 

tijd na begin chronische fase 
prostaatkanker (Y77) 

(n=1175) 
geen tumor 
(n=1165) 

0-6 maanden  n=972, 83% n=963 
Contacten in half jaar 9,8* 5,9 
- consulten in half jaar 2,0* 1,5 
- visites in half jaar 0,2* 0,2 
Prescriptie in half jaar 6,2* 6,2 
Verwijzingen in half jaar 0,2* 0,2 
6-12 maanden n=798, 68% n=790 
Contacten in half jaar 9,6* 6,1 
- consulten in half jaar 2,2* 1,5 
- visites in half jaar 0,6* 0,2 
Prescriptie in half jaar 10,1* 6,4 
Verwijzingen in half jaar 0,3* 0,2 
12-18 maanden n=606, 52% n=611 
Contacten in half jaar 9,2* 6,0 
- consulten in half jaar 2,0* 1,5 
- visites in half jaar 0,5* 0,1 
Prescriptie in half jaar 9,8* 6,4 
Verwijzingen in half jaar 0,3 0,2 
18-24 maanden n=501, 43% n=496 
Contacten in half jaar 9,2* 6,0 
- consulten in half jaar 2,0* 1,5 
- visites in half jaar 0,5* 0,1 
Prescriptie in half jaar 9,5* 6,5 
Verwijzingen in half jaar 0,3 0,2 
2-3 jaar n=316, 27% n=314 
Contacten in een jaar 16,5* 11,3 
- consulten in een jaar 4,2* 3,2 
- visites in een jaar 0,9* 0,3 
Prescriptie in een jaar 16,4* 11,4 
Verwijzingen in een jaar 0,5 0,5 
3-4 jaar n=200, 17% n=199 
Contacten in een jaar 16,0* 11,1 
- consulten in een jaar 4,4* 3,0 
- visites in een jaar 0,8 0,3 
Prescriptie in een jaar 16,1* 11,3 
Verwijzingen in een jaar 0,5 0,4 
>4 jaar n=200, 17% n=199 
Contacten 24,2* 15,4 
- consulten 4,5 3,3 
- visites 1,1 0,5 
Prescriptie 22,2* 14,1 
Verwijzingen 0,7 0,5 
Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Patiënten voor wie de chronische fase eindigde in de betreffende periode zijn niet meegenomen in 

de berekening. 
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Het zorggebruik voor patiënten met prostaatkanker is gedurende het eerste jaar na 
het begin van de chronische fase voor alle parameters hoger dan voor patiënten 
zonder tumor. Dit blijft zo tot 3 jaar na aanvang van de chronische fase, met 
uitzondering van het aantal verwijzingen. Daarin verschillen patiënten met 
prostaatkanker dan niet meer van controlepatiënten. Drie jaar na de aanvang van de 
chronische fase is ook het aantal visites gelijk aan dat van de controlegroep. Vanaf 4 
jaar na aanvang van de chronische fase verschilt ook het aantal consulten niet meer 
van dat van de controlegroep. Het totaal aantal contacten met de huisartsenpraktijk 
en het aantal prescripties blijft wel hoger.  
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7 Huisartsenzorg aan patiënten met longkanker 
 

7.1 Zorggebruik vergeleken 
Tabel 7.1 geeft een overzicht van het zorggebruik van patiënten met longkanker, 
vergeleken met op leeftijd en geslacht gematchte controlepatiënten zonder 
longkanker. De tabel geeft het gemiddeld aantal contacten, consulten, visites, 
prescripties en verwijzingen per patiënt per jaar. Verwijzingen zijn vervolgens 
onderverdeeld in diverse specialismen. We geven aan hoeveel procent van de 
patiënten is verwezen naar welk specialisme.  
 
Het zorggebruik van patiënten met longkanker is groter dan van de patiënten zonder 
maligne tumor. Uitgesplitst naar de disciplines waarna verwezen wordt, zijn er weinig 
verschillen met de groep controlepatiënten. Patiënten met longkanker krijgen allen 
iets vaker een verwijzing naar ‘overige specialismen’.  
 
Tabel 7.1: Zorggebruik van patiënten met bronchus/longkanker (n=810), vergeleken 
met gematchte patiënten zonder kanker (n=807) 
 bronchus/longkanker (R84) 

(n=810) 
controle 
(n=807) 

aantal contacten per jaar 26,1* 11,6 
- aantal consulten per jaar 4,1* 2,8 
- aantal visites per jaar 3,4* 0,3 
aantal prescripties per jaar 25,9* 11,2 
aantal verwijzingen per jaar 0,6* 0,5 
- interne specialismen1, 2 16% 11% 
- heelkundige specialismen1,3 16% 19% 
- neurologie, psychiatrie1 4% 3% 
- overige specialismen1, 4 4%* 2% 
- GGZ1, 5 1% 1% 
- paramedisch: fysio- & en oefentherapie1 10% 9% 
Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Het percentage patiënten dat in de geregistreerde periode een verwijzing kreeg voor een van deze 

disciplines. 
2 Inwendige geneeskunde, longziekten, cardiologie, reumatologie, gastro-enterologie, pediatrie, 

dermatologie, allergologie. 
3 Chirurgie, orthopedie, urologie, plastische chirurgie, neurochirurgie, gynaecologie, verloskunde, 

oogheelkunde, KNO. 
4 Revalidatiegeneeskunde, kaakchirurgie, mondheelkunde en overige specialismen. 
5 Maatschappelijk werk, psychiatrie, riagg, psycholoog, eerstelijnspsycholoog, psychotherapie, 

sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. 
 
Tabel 7.2 geeft een overzicht van het gebruik van geneesmiddelen van de twee 
groepen patiënten. In tabel 7.1 zagen we dat patiënten met longkanker meer 
prescripties per jaar krijgen dan patiënten zonder tumor. In tabel 7.2.laat zien dat dit 
geldt voor geneesmiddelen uit het merendeel van de ATC-hoofdgroepen, behalve uit 
hoofdgroep B (bloed en bloedvormende organen), C (cardiovasculaire systeem), D 
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(dermatologica), G (urogenitale stelsel en geslachtshormonen) en S (zintuiglijke 
organen).  
 
 
Tabel 7.2: Verschil in aantal recepten per ATC-hoofdgroep per patiënt in de 
chronische fase: patiënten met bronchus/longkanker (n=810) vergeleken met 
gematchte patiënten zonder kanker (n=807) 
 bronchus/longkanker (R84) 

(n=810) 
controle 
(n=807) 

A: maag-darmkanaal en metabolisme 4,4* 2,5 
B: bloed en bloedvormende organen 2,2 1,8 
C: cardiovasculair systeem 6,4 6,3 
D: dermatologica 1,0 1,0 
G: urogenitale stelsel en 
geslachtshormonen 0,6 0,5 
H: systemische hormoonpreparaten1 1,1* 0,2 
J: antimicrobiële middelen voor systemisch 
gebruik 2,0* 1,0 
L: oncolytica en immunomodulantia 0,3* 0,0 
M: skelet en spierstelsel 1,5* 1,0 
N: zenuwstelsel2 6,7* 2,4 
R: ademhalingsstelsel 4,7* 1,3 
S: zintuiglijke organen 0,5 0,7 
Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Met uitzondering van insuline en geslachtshormonen. 
2 Inclusief analgetica. 
 

7.2 Zorggebruik vergeleken: sekse en leeftijd 
De tabellen 7.3 en 7.4 geven een overzicht van het zorggebruik van patiënten met 
longkanker. De tabellen geven het gemiddeld aantal contacten, consulten, visites, 
prescripties en verwijzingen per patiënt per jaar. Verwijzingen zijn vervolgens 
onderverdeeld in diverse specialismen. We geven aan hoeveel procent van de 
patiënten is verwezen naar welk specialisme. 
 
De tabellen dienen als volgt te worden gelezen: per kolom is de betreffende groep 
vergeleken met de gematchte controlegroep. Voorbeeld: 
• mannen met een maligne tumor zijn vergeleken met mannen zonder maligne 

tumor; 
• vrouwen met een maligne tumor zijn vergeleken met vrouwen zonder maligne 

tumor; 
• patiënten onder de 29 jaar met een maligne tumor zijn vergeleken met hun 

leeftijdsgenoten onder de 29 jaar; 
• etc. 
 
Patiënten met longkanker hebben in vergelijking met gematchte controlepatiënten 
meer contacten met de huisartsenpraktijk, consulten, visites en prescripties. Dit geldt 
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voor zowel mannen als vrouwen. Er zijn geen verschillen voor wat het totaal aantal 
verwijzingen en de verwijzingen naar de verschillende disciplines. 
 
 
Tabel 7.3: Zorggebruik van patiënten met bronchus/longkanker (n=810) vergeleken 
met gematchte patiënten zonder kanker (n=807), ingedeeld naar geslacht 

Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Percentage patiënten dat in de geregistreerde periode een verwijzing kreeg voor een van deze 

disciplines. 
2 Inwendige geneeskunde, longziekten, cardiologie, reumatologie, gastro-enterologie, pediatrie, 

dermatologie, allergologie. 
3 Chirurgie, orthopedie, urologie, plastische chirurgie, neurochirurgie, gynaecologie, verloskunde, 

oogheelkunde, KNO. 
4 Revalidatiegeneeskunde, kaakchirurgie, mondheelkunde en overige specialismen 
5 Maatschappelijk werk, psychiatrie, riagg, psycholoog, eerstelijnspsycholoog, psychotherapie, 

sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. 
 
Tabel 7.4 geeft een overzicht van het zorggebruik van patiënten met en zonder 
longkanker waarbij de met * gemarkeerde cijfers aangeven of het zorggebruik 
verschilt van de betreffende gematchte leeftijdsgroep zonder longkanker.  
Patiënten met longkanker van alle leeftijdsgroepen hebben meer contacten met de 
huisartsenpraktijk en krijgen meer visites dan de controlepatiënten. Het aantal 
consulten is alleen hoger voor de groep van 6- tot 74 jaar. Patiënten met longkanker 
in de leeftijdsgroepen vanaf 45 jaar krijgen meer prescripties. Het aantal verwijzingen 
verschilt niet tussen de patiënten met en zonder longkanker. 
 

 man vrouw 
 longkanker 

(R84) 
(n=547) 

controle 
 

(n=544) 

 longkanker 
(R84) 

(n=263) 

controle 
 

(n=263) 

 

aantal contacten per jaar 24,5* 11,3  29,3* 12,0  
- aantal consulten per jaar 4,0* 2,8  4,3* 2,8  
- aantal visites per jaar 3,0* 0,2  4,3* 0,4  
aantal prescripties per jaar 24,5* 11,3  28,8* 10,9  
aantal verwijzingen per jaar 0,6 0,4  0,7 0,4  
- interne specialismen1,2 16% 11%  16% 11%  
- heelkundige specialismen1,3 17% 19%  14% 18%  
- neurologie, psychiatrie1 3% 3%  5% 2%  
- overige specialismen1,4 4% 2%  3% 1%  
- GGZ1,5 1% 1%  1% 1%  
- paramedisch: fysio- & 
 oefentherapie1 9% 8%  12% 10%  
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Tabel 7.4: Zorggebruik van patiënten met bronchus/longkanker (n=810) vergeleken 
met gematchte patiënten zonder kanker (n=807), ingedeeld naar leeftijdsklassen 
 leeftijdsklasse (jaar) 
 ! 14 

(n=2) 
15-29 
(n=4) 

30-44 
(n=23) 

45-59 
(n=200) 

60-74 
(n=382) 

75+ 
(n=199) 

 

wel longkanker 
aantal contacten per jaar   19,2* 23,1* 27,5* 27,0*  
- aantal consulten per jaar   4,3 4,2 4,3* 3,8  
- aantal visites per jaar   1,4* 2,1* 4,1* 3,8*  
aantal prescripties per jaar   12,2 21,5* 27,3* 28,8*  
aantal verwijzingen per jaar   0,2 0,5 0,7 0,6  
- interne specialismen1,2   8% 12% 15% 22%  
- heelkundige specialismen1,3   17% 10% 20% 16%  
- neurologie, psychiatrie1   0% 3% 4% 3%  
- overige specialismen1,4   0% 3% 5% 4%  
- GGZ1, 5   0% 1% 1% 2%  
- paramedisch: fysio- & 
oefentherapie1   9% 11% 10% 9%  
        
 (n=2) (n=2) (n=26) (n=202) (n=380) (n=195)  
geen longkanker 
aantal contacten per jaar   5,9 9,5 11,6 14,5  
- aantal consulten per jaar   1,6 2,3 2,8 3,5  
- aantal visites per jaar   0,2 0,1 0,1 0,9  
aantal prescripties per jaar   4,8 7,6 11,8 14,6  
aantal verwijzingen per jaar   0,3 0,3 0,4 0,5  
- interne specialismen1,2   4% 9% 135 12%  
- heelkundige specialismen1,3   15% 15% 19% 25%  
- neurologie, psychiatrie1   0% 3% 3% 2%  
- overige specialismen1,4   0% 0% 3% 2%  
- GGZ1, 5   3% 0% 2% 1%  
- paramedisch: fysio- & 
oefentherapie1   12% 8% 9% 8%  
Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Percentage patiënten dat in de geregistreerde periode een verwijzing kreeg voor een van deze 

disciplines. 
2 Inwendige geneeskunde, longziekten, cardiologie, reumatologie, gastro-enterologie, pediatrie, 

dermatologie, allergologie. 
3 Chirurgie, orthopedie, urologie, plastische chirurgie, neurochirurgie, gynaecologie, verloskunde, 

oogheelkunde, KNO. 
4 Revalidatiegeneeskunde, kaakchirurgie, mondheelkunde en overige specialismen. 
5 Maatschappelijk werk, psychiatrie, riagg, psycholoog, eerstelijnspsycholoog, psychotherapie, 

sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. 
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De tabellen 7.5 en 7.6 geven een overzicht van het gebruik van geneesmiddelen 
waarbij dezelfde indeling naar geslacht en leeftijd is gemaakt als in de vorige twee 
tabellen.  
 
Zowel mannen als vrouwen met longkanker gebruiken meer middelen uit de ATC-
hoofdgroepen A (maag-darmkanaal en metabolisme), H (systemische 
hormoonpreparaten), J (antimicrobiële middelen voor systemisch gebruik), L 
(oncolytica en immunomodulantia), N (zenuwstelsel), R (ademhalingsstelsel). 
Vrouwen met longkanker gebruiken vaker middelen uit de ATC-hoofdgroep M (skelet 
en spierstelsel) in vergelijking met gematchte vrouwen zonder longkanker. 
 
Tabel 7.5: Verschil in aantal recepten per ATC-hoofdgroep van patiënten met 
bronchus/longkanker (n=810) vergeleken met gematchte patiënten zonder kanker 
(n=807), ingedeeld naar geslacht 

 man vrouw 
 bronchus 

/longkanker 
(R84) 

(n=547) 

controle 
(n=544) 

 bronchus 
/longkanker 

(R84) 
(n=263) 

controle 
(n=263) 

 

A: maag-darmkanaal en 
metabolisme 4,7* 2,7  4,0* 2,0  
B: bloed en bloedvormende 
organen 2,4 2,2  1,4 0,9  
C: cardiovasculair systeem 7,1 7,1  5,0 4,7  
D: dermatologica 0,9 1,0  1,0 1,0  
G: urogenitale stelsel en 
geslachtshormonen 0,7 0,6  0,4 0,3  
H: systemische 
hormoonpreparaten1 1,1* 0,2  1,1* 0,4  
J: antimicrobiële middelen voor  
systemisch gebruik 2,0* 1,1  1,8* 1,0  
L: oncolytica en 
immunomodulantia 0,1* 0,0  0,5* 0,0  
M: skelet en spierstelsel 1,4* 0,8  1,6 1,3  
N: zenuwstelsel2 5,8* 2,4  8,4* 2,5  
R: ademhalingsstelsel 4,9* 1,2  4,2* 1,6  
S: zintuiglijke organen 0,6 0,7  0,3 0,8  
Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Met uitzondering van insuline en geslachtshormonen. 
2 Inclusief analgetica. 
 
In tabel 7.4 zagen we dat vanaf 45 jaar patiënten met longkanker meer 
geneesmiddelen krijgen voorgeschreven dan gematchte leeftijdsgenoten zonder 
longkanker.  
Tabel 7.6 laat zien dat dit niet voor alle geneesmiddelen uit de ATC-hoofdgroepen 
geldt.  
Patiënten met longkanker ouder dan 45 jaar gebruiken meer middelen uit de ATC-
hoofdgroep H (systemische hormoonpreparaten en R (ademhalingsstelsel). 
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Patiënten met longkanker tussen de 45 en 75 jaar gebruiken vaker middelen uit de 
hoofdgroep A (maag-darmkanaal en metabolisme), J (antimicrobiële middelen voor 
systemisch gebruik) en N (zenuwstelsel).  
Alleen patiënten met longkanker tussen de 60 en 74 jaar krijgen vaker middelen uit 
de hoofdgroep L (oncolytica en immunomodulantia) voorgeschreven dan 
controlepatienten. 
 
Tabel 7.6: Verschil in aantal recepten per ATC-hoofdgroep van patiënten met 
bronchus/longkanker (n=810) vergeleken met gematchte patiënten zonder kanker 
(n=807), ingedeeld naar leeftijdsklassen 
 leeftijdsklasse (jaar) 
 ! 14 

(n=2) 
15-29 
(n=4) 

30-44 
(n=23) 

45-59 
(n=200) 

60-74 
(n=382) 

75+ 
(n=199) 

wel longkanker 
A: maag-darmkanaal en metabolisme   2,5 3,5* 5,0* 4,5 
B: bloed en bloedvormende organen   0,1 1,0 2,5 2,6 
C: cardiovasculair systeem   0,8 3,1 7,3 8,9 
D: dermatologica   0,9 0,6 0,9 1,3 
G: urogenitale stelsel en geslachts-
hormonen   1,0 0,3 0,5 1,0 
H: systemische hormoonpreparaten1   0,6 1,4* 1,1* 1,0* 
J: antimicrobiële middelen voor  
systemisch gebruik   1,3 1,6* 2,3* 1,8 
L: oncolytica en immunomodulantia   0,0 0,3 0,3* 0,3 
M: skelet en spierstelsel   1,6 1,3 1,6 1,5 
N: zenuwstelsel2   9,1 6,9* 7,2* 5,2 
R: ademhalingsstelsel   2,4 3,9* 5,2* 4,7* 
S: zintuiglijke organen   0,2 0,3 0,4 0,8 
       
 (n=2) (n=2) (n=26) (n=202) (n=380) (n=195) 
geen longkanker 
A: maag-darmkanaal en metabolisme   0,5 1,3 2,8 3,3 
B: bloed en bloedvormende organen   0,0 1,0 1,9 2,4 
C: cardiovasculair systeem   0,1 3,2 7,2 8,8 
D: dermatologica   0,3 0,6 1,0 1,5 
G: urogenitale stelsel en geslachts-
hormonen   0,8 0,2 0,5 1,0 
H: systemische hormoonpreparaten1   0,0 0,2 0,4 0,3 
J: antimicrobiële middelen voor  
systemisch gebruik   0,3 0,5 1,2 1,4 
L: oncolytica en immunomodulantia   0,0 0,0 0,0 0,0 
M: skelet en spierstelsel   0,1 0,9 1,0 1,1 
N: zenuwstelsel2   0,8 1,8 2,7 2,9 
R: ademhalingsstelsel   1,0 1,0 1,4 1,7 
S: zintuiglijke organen   0,4 0,2 0,7 1,3 
Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Met uitzondering van insuline en geslachtshormonen. 
2 Inclusief analgetica. 
 

7.3 Zorggebruik vergeleken: chronische aandoening 
Tabel 7.7 laat zien welke chronische aandoeningen patiënten hebben. Patiënten met 
longkanker hebben vaker minstens één chronische aandoening dan patiënten zonder 
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kanker. Zij hebben vaker hart- en vaatziekten, aandoeningen aan de luchtwegen en 
huidziekten dan patiënten zonder longkanker. 
 
Tabel 7.7: Het percentage patiënten met een chronische aandoening: patiënten met 
longkanker (n=810) vergeleken met patiënten zonder kanker (n=807) 
chronische aandoeningen patiënten met longkanker patiënten zonder 

longkanker 
% patiënten met minstens één 
chronische aandoening 

53%* 43% 

Clusters:   
- zintuigen 0% 1% 
- hart- en vaatziekten 23%* 17% 
- bewegingsapparaat 8% 8% 
- neuromotorisch 2% 1% 
- neurologische pijn 1% 1% 
- psychische aandoeningen 8% 7% 
- luchtwegen  20%* 9% 
- huidziekten 8%* 4% 
- endocriene ziekten 17% 21% 
- urogenitale ziekten 5% 5% 
Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
 
Tabel 7.8 deelt patiënten met en zonder longkanker in, in groepen met en zonder 
chronische aandoening en geeft vervolgens een vergelijking van het zorggebruik van 
deze groepen patiënten. 
 
Patiënten met longkanker en zonder chronische aandoening hebben in vergelijking 
met patiënten zonder maligne tumor en zonder chronische aandoening meer 
contacten met de huisartsenpraktijk, meer consulten, meer visites en meer 
prescripties per jaar.  
 
Patiënten met longkanker en een chronische aandoening hebben in vergelijking met 
patiënten zonder maligne tumor en zonder chronische aandoening meer contacten 
met de huisartsenpraktijk, meer visites en meer prescripties per jaar.  
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Tabel 7.8: Zorggebruik van patiënten met longkanker en wel/geen chronische 
aandoening, vergeleken met gematchte patiënten zonder kanker en wel/geen 
chronische aandoening 
 longkanker longkanker 
 geen 

chronische 
aandoening 

(n=383) 

wel  
chronische 
aandoening 

(n=427) 

geen  
chronische 
aandoening 

 (n=464) 

wel  
chronische 
aandoening 

(n=343) 
aantal contacten per jaar 21,4* 30,3* 7,5 17,0 
- aantal consulten per jaar 3,4* 4,8 1,9 4,1 
- aantal visites per jaar 3,2* 3,6* 0,1 0,6 
aantal prescripties per jaar 20,7* 30,6* 6,3 17,8 
aantal verwijzingen per jaar 0,5 0,7 0,2 0,6 
- interne specialismen1, 2 9% 22% 6% 19% 
- heelkundige specialismen1,3 7% 24% 9% 32% 
- neurologie, psychiatrie1 2% 5% 2% 4% 
- overige specialismen1, 4 3% 5% 1% 3% 
- GGZ1, 5 1% 2% 0% 3% 
- paramedisch: fysio- & en 
oefentherapie1 

7% 13% 6% 12% 

Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Het percentage patiënten dat in de geregistreerde periode een verwijzing kreeg voor een van deze 

disciplines. 
2 Inwendige geneeskunde, longziekten, cardiologie, reumatologie, gastro-enterologie, pediatrie, 

dermatologie, allergologie. 
3 Chirurgie, orthopedie, urologie, plastische chirurgie, neurochirurgie, gynaecologie, verloskunde, 

oogheelkunde, KNO. 
4 Revalidatiegeneeskunde, kaakchirurgie, mondheelkunde en overige specialismen. 
5 Maatschappelijk werk, psychiatrie, riagg, psycholoog, eerstelijnspsycholoog, psychotherapie, 

sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. 
 
Tabel 7.9 deelt patiënten met en zonder longkanker in, in groepen met en zonder 
chronische aandoening en geeft vervolgens een vergelijking van het 
geneesmiddelengebruik van deze groepen patiënten. 
 
Patiënten met longkanker maar zonder chronische aandoening krijgen uit de 
volgende ATC-hoofdgroepen meer voorgeschreven dan patiënten zonder tumor en 
zonder chronische aandoening: A (maag-darmkanaal en metabolisme), H 
(systemische hormoonpreparaten), J (antimicrobiële middelen voor systemisch 
gebruik), L (oncolytica en immunomodulantia), M (skelet en spierstelsel), N 
(zenuwstelsel), R (ademhalingsstelsel). 
 
Patiënten met longkanker en een chronische aandoening krijgen in vergelijking met 
patiënten zonder maligne tumor en met chronische aandoening voor grotendeels 
dezelfde hoofdgroepen vaker een recept voorgeschreven, namelijk uit de ATC-
hoofdgroepen A (maag-darmkanaal en metabolisme), H (systemische 
hormoonpreparaten), J (antimicrobiële middelen voor systemisch gebruik), L 
(oncolytica en immunomodulantia), N (zenuwstelsel), R (ademhalingsstelsel). Er zijn 
alleen geen verschillen tussen de twee groepen voor middelen uit de hoofdgroep M 
(skelet en spierstelsel). 
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Tabel 7.9: Verschil in aantal recepten per ATC-hoofdgroep per patiënt in de 
chronische fase: patiënten met longkanker en wel/geen chronische aandoening, 
vergeleken met gematchte patiënten zonder kanker en wel/geen chronische 
aandoening patiënten  
 longkanker geen longkanker 
 geen 

chronische 
aandoening 

(n=384) 

wel 
chronische 
aandoening 

(n=426) 

geen 
chronische 
aandoening 

 (n=464) 

wel 
chronische 
aandoening 

(n=343) 
A: maag-darmkanaal en 
metabolisme 

2,0* 6,7* 0,8 4,7 

B: bloed en bloedvormende 
organen 

0,9 3,2 0,6 3,3 

C: cardiovasculair systeem 1,9 10,5 4,9 12,3 
D: dermatologica 0,4 1,5 0,4 1,8 
G: urogenitale stelsel en 
geslachtshormonen 

0,3 0,9 0,2 0,9 

H: systemische 
hormoonpreparaten1 

0,4* 1,7* 0,1 0,6 

J: antimicrobiële middelen 
voor systemisch gebruik 

0,9* 2,9* 0,5 1,9 

L: oncolytica en 
immunomodulantia 

0,1* 0,4* 0,0 0,0 

M: skelet en spierstelsel 0,8* 2,1 0,5 1,7 
N: zenuwstelsel2 3,6* 9,5* 0,9 4,5 
R: ademhalingsstelsel 2,0* 7,1* 0,3 2,8 
S: zintuiglijke organen 0,2 0,7 0,3 1,3 
Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Met uitzondering van insuline en geslachtshormonen. 
2 Inclusief analgetica. 
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7.4 Zorggebruik vergeleken: beloop 
In de volgende tabellen gaan we na of het zorggebruik verandert na verloop van tijd. 
We onderscheiden zeven verschillende periodes binnen de chronische fase9 (zie 
tabel 7.10). De tabel geeft het gemiddeld aantal contacten, consulten, visites, 
prescripties en verwijzingen per patiënt per periode.  
Alleen patiënten die gedurende de hele genoemde periode in de door ons 
gedefinieerde chronische fase zaten, zijn opgenomen in de analyses voor die 
betreffende tijdsperiode. Patiënten voor wie de chronische fase eindigde in de 
betreffende periode zijn dus niet meegenomen in de berekening. Dit om vertekening 
door zorggebruik in de terminale fase zoveel als mogelijk te vermijden. Voor de 
berekeningen voor de periode ‘>4 jaar na het begin van de chronische fase’ zijn alle 
patiënten die bij aanvang van deze fase nog in leven waren, meegenomen. De reden 
is dat selectie niet mogelijk is, omdat voor alle patiënten ergens in deze periode de 
registratie eindigt vanwege het einde van de onderzoeksperiode. Het aantal 
patiënten waarover het zorggebruik is berekend neemt in de loop van de tijd af. 
 
We verwachtten dat het zorggebruik van patiënten vooral in het eerste deel van de 
follow-up periode hoog zal zijn. Om deze reden hebben we voor de eerste twee jaar 
na de diagnose de periodes opgeknipt in zes maanden. Bij het lezen van de tabellen, 
moet rekening worden gehouden met de verschillende lengtes van de periodes: half 
jaar en jaar. Voor de laatste periode (>4 jaar na het begin van de chronische fase) is 
niet berekend hoe lang deze gemiddeld duurt. 
 

                                                
9 De chronische fase is hier gedefinieerd als de periode die aanvangt 6 maanden na de 1e registratie 
van de diagnose kanker in het EPD tot aan 3 maanden voor de laatste registratiedatum. Alleen 
patiënten met een chronische fase langer dan 30 dagen zijn opgenomen in de tabellen. Zie ook § 2.4. 
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Tabel 7.10: Tijdsgerelateerde verandering in zorggebruik1: patiënten met een 
bronchus/longkanker (n=810) vergeleken met gematchte patiënten zonder 
bronchus/longkanker (n=807) 

tijd na begin chronische fase 

bronchus/long- 
kanker (R84) 

(n=810) 

geen  
tumor 

(n=807) 
0-6 maanden  n=602, 74% n=599 
Contacten in half jaar 10,6* 5,5 
- consulten in half jaar 2,0* 1,3 
- visites in half jaar 0,9* 0,1 
Prescriptie in half jaar 10,5* 5,2 
Verwijzingen in half jaar 0,3* 0,2 
6-12 maanden n=453, 56% n=450 
Contacten in half jaar 9,4* 5,2 
- consulten in half jaar 1,8* 1,3 
- visites in half jaar 0,8* 0,1 
Prescriptie in half jaar 9,2* 5,1 
Verwijzingen in half jaar 0,3 0,2 
12-18 maanden n=348, 43% n=347 
Contacten in half jaar 8,4* 5,2 
- consulten in half jaar 1,8 1,2 
- visites in half jaar 0,8* 0,1 
Prescriptie in half jaar 8,3* 5,4 
Verwijzingen in half jaar 0,2 0,2 
18-24 maanden n=271, 33% n=270 
Contacten in half jaar 6,9* 5,2 
- consulten in half jaar 1,6 1,5 
- visites in half jaar 0,3 0,1 
Prescriptie in half jaar 7,1* 5,1 
Verwijzingen in half jaar 0,2 0,2 
2-3 jaar n=192, 24% n=191 
Contacten in een jaar 12,2 11,4 
- consulten in een jaar 2,7 3,5 
- visites in een jaar 0,7 0,3 
Prescriptie in een jaar 13,2 10,5 
Verwijzingen in een jaar 0,4 0,5 
3-4 jaar n=131, 16% n=130 
Contacten in een jaar 12,1 11,5 
- consulten in een jaar 2,2 3,0 
- visites in een jaar 0,6 0,3 
Prescriptie in een jaar 12,2 11,6 
Verwijzingen in een jaar 0,2* 0,5 
>4 jaar n=131, 16% n=130 
Contacten 13,7 13,1 
- consulten 2,0 2,2 
- visites 0,7 0,4 
Prescriptie 14,1 11,9 
Verwijzingen 0,3 0,4 
Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Patiënten voor wie de chronische fase eindigde in de betreffende periode zijn niet meegenomen in 

de berekening. 
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Het zorggebruik voor patiënten met longkanker is gedurende het eerste half jaar na 
het begin van de chronische fase voor alle parameters, hoger dan voor patiënten 
zonder tumor. Het tweede half jaar is dit ook zo, behalve voor het aantal 
verwijzingen. Na het eerste jaar neemt het zorggebruik verder af: eerst neemt het 
aantal consulten af en vervolgens ook het aantal visites. Na twee jaar is het 
zorggebruik voor patiënten met longkanker hetzelfde als voor de groep van 
controlepatiënten. Het totaal aantal contacten met de huisartspraktijk, het aantal 
visites en het aantal prescripties blijft wel verschillen tussen de twee groepen. 
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8 Huisartsenzorg aan patiënten met blaaskanker 

8.1 Zorggebruik vergeleken 
Tabel 8.1 geeft een overzicht van het zorggebruik van patiënten met blaaskanker, 
vergeleken met op leeftijd en geslacht gematchte controlepatiënten zonder 
blaaskanker. De tabel geeft het gemiddeld aantal contacten, consulten, visites, 
prescripties en verwijzingen per patiënt per jaar. Verwijzingen zijn vervolgens 
onderverdeeld in diverse specialismen. We geven aan hoeveel procent van de 
patiënten is verwezen naar welk specialisme.  
 
Het zorggebruik van patiënten met blaaskanker is groter dan van de patiënten 
zonder maligne tumor. Zij verschillen alleen niet voor wat betreft het percentage 
patiënten dat een verwijzing krijgt naar neurologie/psychiatrie, ‘overige specialsmen’, 
GGZ-specialismen en de paramedische beroepsgroepen fysiotherapie en 
oefentherapie.  
 
Tabel 8.1: Zorggebruik van patiënten met blaaskanker (n=440), vergeleken met 
gematchte patiënten zonder kanker (n=438) 
 blaaskanker (U76) 

(n=440) 
controle 
(n=438) 

aantal contacten per jaar 20,5* 12,8 
- aantal consulten per jaar 3,6* 2,6 
- aantal visites per jaar 1,4* 0,5 
aantal prescripties per jaar 19,5* 13,4 
aantal verwijzingen per jaar 0,6* 0,4 
- interne specialismen1, 2 19%* 11% 
- heelkundige specialismen1,3 26%* 17% 
- neurologie, psychiatrie1 5% 2% 
- overige specialismen1,4 4% 3% 
- GGZ1,5 1% 1% 
- paramedisch: fysio- & en oefentherapie1 13% 9% 
Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Het percentage patiënten dat in de geregistreerde periode een verwijzing kreeg voor een van deze 

disciplines. 
2 Inwendige geneeskunde, longziekten, cardiologie, reumatologie, gastro-enterologie, pediatrie, 

dermatologie, allergologie. 
3 Chirurgie, orthopedie, urologie, plastische chirurgie, neurochirurgie, gynaecologie, verloskunde, 

oogheelkunde, KNO. 
4 Revalidatiegeneeskunde, kaakchirurgie, mondheelkunde en overige specialismen. 
5 Maatschappelijk werk, psychiatrie, riagg, psycholoog, eerstelijnspsycholoog, psychotherapie, 

sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. 
 
Tabel 8.2 geeft een overzicht van het gebruik van geneesmiddelen van de twee 
groepen patiënten. In tabel 8.1 zagen we dat patiënten met blaaskanker meer 
prescripties per jaar krijgen dan patiënten zonder tumor. In tabel 8.2. laat zien dat dit 
met name geldt voor geneesmiddelen uit de ATC-hoofdgroepen, G (urogenitale 
stelsel en geslachtshormonen), J (antimicrobiële middelen voor systemisch gebruik) 
en N (zenuwstelsel).  
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Tabel 8.2: Verschil in aantal recepten per ATC-hoofdgroep per patiënt in de 
chronische fase: patiënten met blaaskanker (n=440) vergeleken met gematchte 
patiënten zonder kanker (n=438) 
 blaaskanker (U76) 

(n=440) 
controle 
(n=438) 

A: maag-darmkanaal en metabolisme 4,9 3,3 
B: bloed en bloedvormende organen 3,1 2,4 
C: cardiovasculair systeem 9,7 9,8 
D: dermatologica 1,6 1,3 
G: urogenitale stelsel en geslachtshormonen 1,2* 0,6 
H: systemische hormoonpreparaten1 0,5 0,5 
J: antimicrobiële middelen voor systemisch gebruik 2,6* 1,5 
L: oncolytica en immunomodulantia 0,2 0,0 
M: skelet en spierstelsel 1,5 1,1 
N: zenuwstelsel2 6,2* 3,2 
R: ademhalingsstelsel 3,4 1,9 
S: zintuiglijke organen 1,1 0,8 
Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Met uitzondering van insuline en geslachtshormonen. 
2 Inclusief analgetica. 
 

8.2 Zorggebruik vergeleken: sekse en leeftijd 
De tabellen 8.3 en 8.4 geven een overzicht van het zorggebruik van patiënten met 
blaaskanker. De tabellen geven het gemiddeld aantal contacten, consulten, visites, 
prescripties en verwijzingen per patiënt per jaar. Verwijzingen zijn vervolgens 
onderverdeeld in diverse specialismen. We geven aan hoeveel procent van de 
patiënten is verwezen naar welk specialisme. 
 
De tabellen dienen als volgt te worden gelezen: per kolom is de betreffende groep 
vergeleken met de gematchte controlegroep. Voorbeeld: 
• mannen met een maligne tumor zijn vergeleken met mannen zonder maligne 

tumor; 
• vrouwen met een maligne tumor zijn vergeleken met vrouwen zonder maligne 

tumor; 
• patiënten onder de 29 jaar met een maligne tumor zijn vergeleken met hun 

leeftijdsgenoten onder de 29 jaar; 
• etc. 
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Het zorggebruik van vrouwen met blaaskanker verschilt niet significant van vouwen 
zonder blaaskanker. 
Mannen met blaaskanker hebben per jaar meer contacten met de huisartsenpraktijk, 
meer consulten, visites, prescripties en verwijzingen per jaar. Ook worden ze vaker 
verwezen naar interne en heelkundige specialismen in vergelijking met mannen 
zonder blaaskanker.  
 
 
Tabel 8.3: Zorggebruik van patiënten met blaaskanker (n=440) vergeleken met 
gematchte patiënten zonder kanker (n=438), ingedeeld naar geslacht 

Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Percentage patiënten dat in de geregistreerde periode een verwijzing kreeg voor een van deze 

disciplines. 
2 Inwendige geneeskunde, longziekten, cardiologie, reumatologie, gastro-enterologie, pediatrie, 

dermatologie, allergologie. 
3 Chirurgie, orthopedie, urologie, plastische chirurgie, neurochirurgie, gynaecologie, verloskunde, 

oogheelkunde, KNO. 
4 Revalidatiegeneeskunde, kaakchirurgie, mondheelkunde en overige specialismen. 
5 Maatschappelijk werk, psychiatrie, riagg, psycholoog, eerstelijnspsycholoog, psychotherapie, 

sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. 
 
Tabel 8.4 geeft een overzicht van het zorggebruik van patiënten met en zonder 
blaaskanker waarbij de met * gemarkeerde cijfers aangeven of het zorggebruik 
verschilt van de betreffende gematchte leeftijdsgroep zonder borstkanker.  
Patiënten met blaaskanker boven de 45 jaar hebben meer contacten met de 
huisartsenpraktijk dan gematchte leeftijdsgenoten zonder blaaskanker. 
Patiënten met blaaskanker ouder 75 jaar hebben ook meer consulten met de 
huisarts, meer prescripties en worden iets vaker verwezen naar heelkundig 
specialismen. Patiënten met blaaskanker in de leeftijdsgroep 45-59 jaar krijgen ook 
iets vaker een geneesmiddel voorgeschreven. 
 
 

 man vrouw 
 blaaskanker 

(U76) 
(n=342) 

controle 
(n=340) 

blaaskanker 
(U76) 
(n=98) 

controle 
(n=98) 

aantal contacten per jaar 20,6* 12,1 20,1 15,3 
- aantal consulten per jaar 3,6* 2,5 3,5 2,9 
- aantal visites per jaar 1,4* 0,4 1,1 0,8 
aantal prescripties per jaar 19,9* 12,7 17,8 15,6 
aantal verwijzingen per jaar 0,6* 0,3 0,6 0,4 
- interne specialismen1,2 20%* 11% 14% 11% 
- heelkundige specialismen1,3 25%* 16% 28% 19% 
- neurologie, psychiatrie1 5% 2% 5% 2% 
- overige specialismen1,4 4% 3% 3% 1% 
- GGZ1,5 1% 1% 1% 6% 
- paramedisch: fysio- & 
oefentherapie1 12% 10% 17% 6% 
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Tabel 8.4: Zorggebruik van patiënten met blaaskanker (n=440) vergeleken met 
gematchte patiënten zonder kanker (n=438), ingedeeld naar leeftijdsklassen 
 leeftijdsklasse (jaar) 
 ! 14 

(n=0) 
15-29 
(n=3) 

30-44 
(n=11) 

45-59 
(n=72) 

60-74 
(n=192) 

75+ 
(n=162) 

wel blaaskanker 
aantal contacten per jaar   13,7 15,2* 18,9* 25,6* 
- aantal consulten per jaar   2,3 2,3 3,8 4,0* 
- aantal visites per jaar   1,6 0,6 0,9 2,2 
aantal prescripties per jaar   9,7 11,7* 18,5 25,0* 
aantal verwijzingen per jaar   0,3 0,4 0,6 0,6 
- interne specialismen1,2   9% 10% 21% 20% 
- heelkundige specialismen1,3   18% 14% 31% 26%* 
- neurologie, psychiatrie1   9% 6% 5% 4% 
- overige specialismen1,4   0% 3% 5% 4% 
- GGZ1, 5   0% 3% 1% 2% 
- paramedisch: fysio- & 
oefentherapie1   36% 14% 14% 10% 
       
 (n=0) (n=3) (n=12) (n=74) (n=184) (n=165) 
geen blaaskanker 
aantal contacten per jaar   8,1 7,2 13,0 15,7 
- aantal consulten per jaar   2,3 1,6 3,3 2,4 
- aantal visites per jaar   0,0 0,0 0,2 1,0 
aantal prescripties per jaar   4,2 5,3 13,8 17,3 
aantal verwijzingen per jaar   0,2 0,2 0,4 0,4 
- interne specialismen1,2   8% 7% 15% 10% 
- heelkundige specialismen1,3   17% 14% 20% 15% 
- neurologie, psychiatrie1   0% 0% 3% 2% 
- overige specialismen1,4   0% 0% 3% 4% 
- GGZ1, 5   8% 0% 1% 1% 
- paramedisch: fysio- & 
oefentherapie1   17% 8% 13% 6% 
Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Percentage patiënten dat in de geregistreerde periode een verwijzing kreeg voor een van deze 

disciplines. 
2 Inwendige geneeskunde, longziekten, cardiologie, reumatologie, gastro-enterologie, pediatrie, 

dermatologie, allergologie. 
3 Chirurgie, orthopedie, urologie, plastische chirurgie, neurochirurgie, gynaecologie, verloskunde, 

oogheelkunde, KNO. 
4 Revalidatiegeneeskunde, kaakchirurgie, mondheelkunde en overige specialismen. 
5 Maatschappelijk werk, psychiatrie, riagg, psycholoog, eerstelijnspsycholoog, psychotherapie, 

sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. 
 
De tabel 8.5 en 8.6 geven een overzicht van het gebruik van geneesmiddelen waarbij 
dezelfde indeling naar geslacht en leeftijd is gemaakt als in de vorige twee tabellen.  
 
In tabel 8.3 zagen we dat mannen met blaaskanker meer geneesmiddelen krijgen 
voorgeschreven per jaar dan een controlegroep. Uitgesplitst naar ATC-hoofdgroep 
krijgen zij meer prescripties voor middelen uit de hoofdgroepen G (urogenitale stelsel 
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en geslachtshormonen), J (antimicrobiële middelen voor systemisch gebruik) en N 
(zenuwstelsel). 
Vrouwen met blaaskanker kregen niet meer geneesmiddelen voorgeschreven dan 
een controlegroep (zie tabel 8.3). Dit geldt ook als de prescripties worden 
onderverdeeld naar ATC-hoofdgroepen: zij verschillen van een controlegroep zonder 
blaaskanker.  
 
Tabel 8.5: Verschil in aantal recepten per ATC-hoofdgroep van patiënten met 
blaascarcinoom (n=440) vergeleken met gematchte patiënten zonder kanker 
(n=438), ingedeeld naar geslacht 

 man vrouw 
 blaaskanker 

(U76) 
(n=342) 

controle 
(n=340) 

blaaskanker 
(U76) 
(n=98) 

controle 
(n=98) 

A: maag-darmkanaal en 
metabolisme 5,0 3,1 4,8 3,9 
B: bloed en bloedvormende 
organen 3,4 2,5 1,9 2,0 
C: cardiovasculair systeem 10,3 9,1 7,7 12,0 
D: dermatologica 1,7 1,2 1,2 1,4 
G: urogenitale stelsel en geslachts-
hormonen 1,3* 0,7 0,9 0,4 
H: systemische 
hormoonpreparaten1 0,5 0,3 0,6 1,21 
J: antimicrobiële middelen voor  
systemisch gebruik 2,6* 1,4 2,3 1,7 
L: oncolytica en immunomodulantia 0,2 0,0 0,2 0,1 
M: skelet en spierstelsel 1,6 1,0 1,2 1,4 
N: zenuwstelsel2 5,9* 2,7 7,2 5,0 
R: ademhalingsstelsel 3,6 2,2 2,7 1,0 
S: zintuiglijke organen 1,1 0,8 0,8 0,5 
Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Met uitzondering van insuline en geslachtshormonen. 
2 Inclusief analgetica. 
 
In tabel 8.4 zagen we dat patiënten met blaaskanker tussen de 45 en 59 jaar en 
ouderen boven de 75 jaar meer geneesmiddelen krijgen voorgeschreven. Tabel 8.6 
splitst de voorschriften uit naar ATC-hoofdgroep. Er zijn weinig verschillen tussen 
patiënten met blaaskanker en controlepatiënten. Ouderen met blaaskanker boven de 
75 jaar krijgen iets vaker middelen uit de ATC-hoofdgroep J (antimicrobiële middelen 
voor systemisch gebruik) voorgeschreven. En patiënten uit de leeftijdsgroep 60-74 
jaar krijgen iets vaker middelen voor het ademhalingsstelsel (ATC-hoofdgroep R) 
voorgeschreven dan gematchte controlepatiënten.  
vanaf 30 jaar patiënten met blaaskanker meer geneesmiddelen krijgen 
voorgeschreven dan gematchte leeftijdsgenoten zonder blaaskanker.  
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Tabel 8.6: Verschil in aantal recepten per ATC-hoofdgroep van patiënten met 
blaaskanker (n=440) vergeleken met gematchte patiënten zonder kanker (n=438), 
ingedeeld naar leeftijdsklassen 
 leeftijdsklasse (jaar) 
 ! 14 

(n=0) 
15-29 
(n=3) 

30-44 
(n=11) 

45-59 
(n=72) 

60-74 
(n=192) 

75+ 
(n=162) 

wel blaaskanker 
A: maag-darmkanaal en metabolisme   2,9 2,4 5,6 5,5 
B: bloed en bloedvormende organen   0,7 1,5 3,4 3,6 
C: cardiovasculair systeem   0,6 5,1 11,3 10,7 
D: dermatologica   2,0 0,7 1,8 1,7 
G: urogenitale stelsel en geslachts-
hormonen   2,2 0,3 1,2 1,6 
H: systemische hormoonpreparaten1   0,0 0,2 0,5 0,7 
J: antimicrobiële middelen voor  
systemisch gebruik   2,0 1,1 2,5 3,4* 
L: oncolytica en immunomodulantia   0,0 0,4 0,3 0,1 
M: skelet en spierstelsel   1,4 0,7 2,0 1,3 
N: zenuwstelsel2   3,8 4,0 7,1 6,3 
R: ademhalingsstelsel   0,5 1,0 5,1* 2,7 
S: zintuiglijke organen   0,1 0,3 1,4 1,2 
       
 (n=0) (n=3) (n=12) (n=74) (n=184) (n=165) 
geen blaaskanker 
A: maag-darmkanaal en metabolisme   0,3 1,4 4,0 3,7 
B: bloed en bloedvormende organen   0,0 1,0 2,8 2,7 
C: cardiovasculair systeem   0,0 2,7 13,0 10,2 
D: dermatologica   1,0 0,5 1,3 1,7 
G: urogenitale stelsel en geslachts-
hormonen   0,9 0,3 0,5 0,8 
H: systemische hormoonpreparaten1   0,0 0,1 0,8 0,4 
J: antimicrobiële middelen voor  
systemisch gebruik   1,6 0,4 2,0 1,4 
L: oncolytica en immunomodulantia   0,0 0,0 0,0 0,0 
M: skelet en spierstelsel   0,7 1,0 1,3 1,0 
N: zenuwstelsel2   0,3 2,1 3,5 3,7 
R: ademhalingsstelsel   0,6 0,4 1,9 2,8 
S: zintuiglijke organen   0,3 0,4 0,9 0,9 
Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Met uitzondering van insuline en geslachtshormonen. 
2 Inclusief analgetica. 
 

8.3 Zorggebruik vergeleken: chronische aandoening 
Tabel 8.7 laat zien welke chronische aandoeningen patiënten hebben. Patiënten met 
blaaskanker hebben niet vaker of andere chronische aandoeningen dan patiënten 
zonder blaaskanker. 
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Tabel 8.7: Het percentage patiënten met een chronische aandoening: patiënten met 
blaaskanker (n=440) vergeleken met patiënten zonder kanker (n=438) 
chronische aandoeningen patiënten met blaaskanker patiënten zonder 

blaaskanker 
% patiënten met minstens één 
chronische aandoening 

55% 47% 

Clusters:   
- zintuigen 0% 0% 
- hart- en vaatziekten 29% 22% 
- bewegingsapparaat 12% 11% 
- neuromotorisch 1% 2% 
- neurologische pijn 1% 1% 
- psychische aandoeningen 8% 5% 
- luchtwegen  13% 10% 
- huidziekten 8% 5% 
- endocriene ziekten 23% 23% 
- urogenitale ziekten 8% 6% 
 
Tabel 8.8 deelt patiënten met en zonder blaaskanker in, in groepen met en zonder 
chronische aandoening en geeft vervolgens een vergelijking van het zorggebruik van 
deze groepen patiënten. 
 
Patiënten met blaaskanker zonder chronische aandoening hebben in vergelijking met 
patiënten zonder maligne tumor en zonder chronische aandoening meer contacten 
met de huisartsenpraktijk, meer visites en meer prescripties per jaar.  
 
Patiënten met blaaskanker en een chronische aandoening verschillen alleen met 
patiënten zonder maligne tumor en zonder chronische aandoening in het aantal 
contacten met de huisartsenpraktijk. 
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Tabel 8.8: Zorggebruik van patiënten met blaaskanker en wel/geen chronische 
aandoening, vergeleken met gematchte patiënten zonder kanker en wel/geen 
chronische aandoening 
 blaaskanker geen blaaskanker 
 geen 

chronische 
aandoening 

(n=198) 

wel 
chronische 
aandoening 

(n=242) 

geen 
chronische 
aandoening 

 (n=234) 

wel 
chronische 
aandoening 

(n=204) 
aantal contacten per jaar 14,2* 25,7* 6,4 20,2 
- aantal consulten per jaar 2,6 4,4 1,7 3,7 
- aantal visites per jaar 1,1* 1,6 0,2 0,8 
aantal prescripties per jaar 11,7* 25,9 5,9 21,9 
aantal verwijzingen per jaar 0,4 0,7 0,2 0,5 
- interne specialismen1, 2 10% 26% 4% 20% 
- heelkundige specialismen1,3 16% 34% 9% 25% 
- neurologie, psychiatrie1 2% 7% 0% 4% 
- overige specialismen1, 4 2% 6% 1% 5% 
- GGZ1, 5 1% 2% 0% 2% 
- paramedisch: fysio- & en 
oefentherapie1 

7% 18% 6% 13% 

Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Het percentage patiënten dat in de geregistreerde periode een verwijzing kreeg voor een van deze 

disciplines. 
2 Inwendige geneeskunde, longziekten, cardiologie, reumatologie, gastro-enterologie, pediatrie, 

dermatologie, allergologie. 
3 Chirurgie, orthopedie, urologie, plastische chirurgie, neurochirurgie, gynaecologie, verloskunde, 

oogheelkunde, KNO. 
4 Revalidatiegeneeskunde, kaakchirurgie, mondheelkunde en overige specialismen. 
5 Maatschappelijk werk, psychiatrie, riagg, psycholoog, eerstelijnspsycholoog, psychotherapie, 

sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. 
 
 
Tabel 8.9 deelt patiënten met en zonder blaaskanker in, in groepen met en zonder 
chronische aandoening en geeft vervolgens een vergelijking van het 
geneesmiddelengebruik van deze groepen patiënten. 
 
Patiënten met blaaskanker maar zonder chronische aandoening krijgen uit de 
volgende ATC-hoofdgroepen meer voorgeschreven dan patiënten zonder tumor en 
zonder chronische aandoening: A (maag-darmkanaal en metabolisme), D 
(dermatologica), J (antimicrobiële middelen voor systemisch gebruik), R 
(ademhalingsstelsel), . 
 
Patiënten met blaaskanker en een chronische aandoening krijgen in vergelijking met 
patiënten zonder maligne tumor en met chronische aandoening alleen vaker een 
recept voorgeschreven uit de ATC-hoofdgroep N (zenuwstelsel). 
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Tabel 8.9: Verschil in aantal recepten per ATC-hoofdgroep per patiënt in de 
chronische fase: patiënten met blaaskanker en wel/geen chronische aandoening, 
vergeleken met gematchte patiënten zonder kanker en wel/geen chronische 
aandoening patiënten  
 blaaskanker geen blaaskanker 
 geen 

chronische 
aandoening 

(n=199) 

wel 
chronische 
aandoening 

(n=241) 

geen 
chronische 
aandoening 

 (n=234) 

wel 
chronische 
aandoening 

(n=204) 
A: maag-darmkanaal en 
metabolisme 

1,6* 7,7 0,6 6,4 

B: bloed en bloedvormende 
organen 

1,1 4,7 0,7 4,3 

C: cardiovasculair systeem 2,6 15,6 3,0 17,6 
D: dermatologica 0,7* 2,3 0,3 2,4 
G: urogenitale stelsel en 
geslachtshormonen 

0,6 1,8 0,2 1,0 

H: systemische 
hormoonpreparaten1 

0,1 0,9 0,0 1,1 

J: antimicrobiële middelen 
voor systemisch gebruik 

1,1* 3,8 0,6 2,6 

L: oncolytica en 
immunomodulantia 

0,1 0,3 0,0 0,0 

M: skelet en spierstelsel 0,7 2,2 0,4 1,9 
N: zenuwstelsel2 2,1 9,5* 1,6 5,1 
R: ademhalingsstelsel 1,2* 5,3 0,4 3,7 
S: zintuiglijke organen 0,4 1,7 0,4 1,2 
Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Met uitzondering van insuline en geslachtshormonen. 
2 Inclusief analgetica. 
 

8.4 Zorggebruik vergeleken: beloop 
In de volgende tabellen gaan we na of het zorggebruik verandert na verloop van tijd. 
We onderscheiden zeven verschillende periodes binnen de chronische fase10 (zie 
tabel 8.10). De tabel geeft het gemiddeld aantal contacten, consulten, visites, 
prescripties en verwijzingen per patiënt per periode.  
Alleen patiënten die gedurende de hele genoemde periode in de door ons 
gedefinieerde chronische fase zaten, zijn opgenomen in de analyses voor die 
betreffende tijdsperiode. Patiënten voor wie de chronische fase eindigde in de 
betreffende periode zijn dus niet meegenomen in de berekening. Dit om vertekening 
door zorggebruik in de terminale fase zoveel als mogelijk te vermijden. Voor de 
berekeningen voor de periode ‘>4 jaar na het begin van de chronische fase’ zijn alle 
patiënten die bij aanvang van deze fase nog in leven waren, meegenomen. De reden 
is dat selectie niet mogelijk is, omdat voor alle patiënten ergens in deze periode de 

                                                
10 De chronische fase is hier gedefinieerd als de periode die aanvangt 6 maanden na de 1e registratie 
van de diagnose kanker in het EPD tot aan 3 maanden voor de laatste registratiedatum. Alleen 
patiënten met een chronische fase langer dan 30 dagen zijn opgenomen in de tabellen. Zie ook § 2.4. 
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registratie eindigt vanwege het einde van de onderzoeksperiode. Het aantal 
patiënten waarover het zorggebruik is berekend neemt in de loop van de tijd af. 
 
We verwachtten dat het zorggebruik van patiënten vooral in het eerste deel van de 
follow-up periode hoog zal zijn. Om deze reden hebben we voor de eerste twee jaar 
na de diagnose de periodes opgeknipt in zes maanden. Bij het lezen van de tabellen, 
moet rekening worden gehouden met de verschillende lengtes van de periodes: half 
jaar en jaar. Voor de laatste periode (>4 jaar na het begin van de chronische fase) is 
niet berekend hoe lang deze gemiddeld duurt. 
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Tabel 8.10: Tijdsgerelateerde verandering in zorggebruik1: patiënten met blaaskanker 
(n=440) vergeleken met gematchte patiënten zonder blaaskanker (n=438) 

tijd na begin chronische fase 
blaaskanker (U76) 

(n=440) 
geen tumor 

(n=438) 
0-6 maanden  n=362, 82% n=360 
Contacten in half jaar 9,4* 5,5 
- consulten in half jaar 1,8* 1,2 
- visites in half jaar 0,5* 0,2 
Prescripties in half jaar 9,5* 5,9 
Verwijzingen in half jaar 0,3* 0,2 
6-12 maanden n=293, 67% n=292 
Contacten in half jaar 9,4* 5,9 
- consulten in half jaar 2,0* 1,2 
- visites in half jaar 0,4 0,2 
Prescripties in half jaar 9,5* 6,2 
Verwijzingen in half jaar 0,3* 0,2 
12-18 maanden n=241, 55% n=240 
Contacten in half jaar 8,8* 5,6 
- consulten in half jaar 1,9 1,3 
- visites in half jaar 0,4 0,2 
Prescripties in half jaar 8,6 6,5 
Verwijzingen in half jaar 0,3* 0,2 
18-24 maanden n=192, 44% n=191 
Contacten in half jaar 8,5* 5,3 
- consulten in half jaar 1,8 1,4 
- visites in half jaar 0,6 0,2 
Prescripties in half jaar 8,4* 5,8 
Verwijzingen in half jaar 0,3 0,3 
2-3 jaar n=129, 29% n=128 
Contacten in een jaar 12,1 15,9 
- consulten in een jaar 3,1 3,8 
- visites in een jaar 0,3 0,9 
Prescripties in een jaar 12,4 5,2 
Verwijzingen in een jaar 0,4 0,5 
3-4 jaar n=84, 19% n=84 
Contacten in een jaar 13,5 11,7 
- consulten in een jaar 3,8 3,2 
- visites in een jaar 0,6 0,5 
Prescripties in een jaar 15,0 13,2 
Verwijzingen in een jaar 0,3 0,4 
>4 jaar n=84, 19% n=84 
Contacten 20,7 18,2 
- consulten 3,0 2,9 
- visites 0,9 0,6 
Prescripties 19,2 17,3 
Verwijzingen 0,5 0,6 
Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Patiënten voor wie de chronische fase eindigde in de betreffende periode zijn niet meegenomen in 

de berekening. 
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Het zorggebruik voor patiënten met blaaskanker is gedurende het eerste half jaar na 
het begin van de chronische fase voor alle parameters hoger dan voor patiënten 
zonder tumor. Dit is ook zo in het tweede half jaar, maar het aantal visites verschilt 
dan niet meer tussen de twee groepen. Het tweede jaar na het begin van de 
chronische fase blijft het aantal contacten met de huisartsenpraktijk nog hoger. Na 
twee jaar is het aantal contacten met de huisartsenpraktijk op hetzelfde niveau als 
dat van patiënten zonder blaaskanker. 
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9 Huisartsenzorg aan patiënten met de ziekte van Hodgkin en 
non-Hodgkin-lymfoom 

 

9.1 Zorggebruik vergeleken 
Tabel 9.1 geeft een overzicht van het zorggebruik van patiënten met de ziekte van 
Hodgkin en non-Hodgkin lymfoom, vergeleken met op leeftijd en geslacht gematchte 
controlepatiënten zonder de ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin lymfoom. De tabel 
geeft het gemiddeld aantal contacten, consulten, visites, prescripties en verwijzingen 
per patiënt per jaar. Verwijzingen zijn vervolgens onderverdeeld in diverse 
specialismen. We geven aan hoeveel procent van de patiënten is verwezen naar 
welk specialisme.  
 
Het zorggebruik van patiënten met de ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin lymfoom 
is groter dan van de patiënten zonder maligne tumor. Zij hebben meer contacten met 
de huisartsenpraktijk, meer visites en meer prescripties per jaar. Ook worden ze 
vaker verwezen naar interne specialismen. Ze verschillen niet voor wat betreft het 
aantal consulten en totaal aantal verwijzingen per jaar van de controlegroep.  
 
 
Tabel 9.1: Zorggebruik van patiënten met de ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin-
lymfoom (n=340), vergeleken met gematchte patiënten zonder kanker (n=339) 
 (non-) Hodgkin (B72) 

(n=340) 
controle 
(n=339) 

aantal contacten per jaar 16,3* 10,8 
- aantal consulten per jaar 3,0 2,8 
- aantal visites per jaar 1,0* 0,2 
aantal prescripties per jaar 13,9* 9,6 
aantal verwijzingen per jaar 0,5 0,5 
- interne specialismen1, 2 18%* 8% 
- heelkundige specialismen1,3 19% 20% 
- neurologie, psychiatrie1 5% 3% 
- overige specialismen1, 4 4% 4% 
- GGZ1, 5 2% 1% 
- paramedisch: fysio- & en oefentherapie1 12% 8% 
Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Het percentage patiënten dat in de geregistreerde periode een verwijzing kreeg voor een van deze 

disciplines. 
2 Inwendige geneeskunde, longziekten, cardiologie, reumatologie, gastro-enterologie, pediatrie, 

dermatologie, allergologie. 
3 Chirurgie, orthopedie, urologie, plastische chirurgie, neurochirurgie, gynaecologie, verloskunde, 

oogheelkunde, KNO. 
4 Revalidatiegeneeskunde, kaakchirurgie, mondheelkunde en overige specialismen. 
5 Maatschappelijk werk, psychiatrie, riagg, psycholoog, eerstelijnspsycholoog, psychotherapie, 

sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. 
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Tabel 9.2 geeft een overzicht van het gebruik van geneesmiddelen van de twee 
groepen patiënten. In tabel 9.1 zagen we dat patiënten met de ziekte van Hodgkin en 
non-Hodgkin lymfoom meer prescripties per jaar krijgen dan patiënten zonder tumor. 
In tabel 9.2 laat zien dat dit geldt voor geneesmiddelen uit de ATC-hoofdgroepen H 
(systemische hormoonpreparaten), J (antimicrobiële middelen voor systemisch 
gebruik), L (oncolytica en immunomodulantia), en N (zenuwstelsel).  
 
 
Tabel 9.2: Verschil in aantal recepten per ATC-hoofdgroep per patiënt in de 
chronische fase: patiënten met de ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin (n=340) 
vergeleken met gematchte patiënten zonder kanker (n=339) 
 (non-) Hodgkin (B72) 

(n=340) 
controle 
(n=339) 

A: maag-darmkanaal en metabolisme 3,8 2,7 
B: bloed en bloedvormende organen 1,5 1,3 
C: cardiovasculair systeem 4,3 5,8 
D: dermatologica 1,5 0,9 
G: urogenitale stelsel en geslachtshormonen 1,0 0,7 
H: systemische hormoonpreparaten1 1,3* 0,5 
J: antimicrobiële middelen voor systemisch gebruik 2,8* 1,2 
L: oncolytica en immunomodulantia 0,5* 0,1 
M: skelet en spierstelsel 1,5 1,2 
N: zenuwstelsel2 5,9* 3,1 
R: ademhalingsstelsel 2,4 1,5 
S: zintuiglijke organen 0,7 0,5 
Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Met uitzondering van insuline en geslachtshormonen. 
2 Inclusief analgetica. 
 

9.2 Zorggebruik vergeleken: sekse en leeftijd 
De tabellen 9.3 en 9.4 geven een overzicht van het zorggebruik van patiënten met de 
ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin. De tabellen geven het gemiddeld aantal 
contacten, consulten, visites, prescripties en verwijzingen per patiënt per jaar. 
Verwijzingen zijn vervolgens onderverdeeld in diverse specialismen. We geven aan 
hoeveel procent van de patiënten is verwezen naar welk specialisme. 
 
De tabellen dienen als volgt te worden gelezen: per kolom is de betreffende groep 
vergeleken met de gematchte controlegroep. Voorbeeld: 
• mannen met een maligne tumor zijn vergeleken met mannen zonder maligne 

tumor; 
• vrouwen met een maligne tumor zijn vergeleken met vrouwen zonder maligne 

tumor; 
• patiënten onder de 29 jaar met een maligne tumor zijn vergeleken met hun 

leeftijdsgenoten onder de 29 jaar; 
• etc. 
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Zowel mannen als vrouwen met de ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin hebben meer 
contacten met de huisartsenpraktijk dan patiënten zonder maligne tumor.  
Mannen met de ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin hebben ook meer visites en 
prescripties per jaar dan mannen zonder maligne tumor. 
Vrouwen met de ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin worden iets vaker verwezen 
naar de interne specialismen. 
 
 
Tabel 9.3: Zorggebruik van patiënten de ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin (n=340) 
vergeleken met gematchte patiënten zonder kanker (n=339), ingedeeld naar geslacht 

Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Percentage patiënten dat in de geregistreerde periode een verwijzing kreeg voor een van deze 

disciplines. 
2 Inwendige geneeskunde, longziekten, cardiologie, reumatologie, gastro-enterologie, pediatrie, 

dermatologie, allergologie. 
3 Chirurgie, orthopedie, urologie, plastische chirurgie, neurochirurgie, gynaecologie, verloskunde, 

oogheelkunde, KNO. 
4 Revalidatiegeneeskunde, kaakchirurgie, mondheelkunde en overige specialismen. 
5 Maatschappelijk werk, psychiatrie, riagg, psycholoog, eerstelijnspsycholoog, psychotherapie, 

sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. 
 
 
Tabel 9.4 geeft een overzicht van het zorggebruik van patiënten met de ziekte van 
Hodgkin en non-Hodgkin waarbij de met * gemarkeerde cijfers aangeven of het 
zorggebruik verschilt van de betreffende gematchte leeftijdsgroep zonder maligne 
tumor.  
Patiënten met de ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin tussen de 30 en 74 jaar 
hebben meer contacten met de huisartsenpraktijk dan op leeftijd gematchte patiënten 
zonder de ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin.  
Patiënten met de ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin tussen 30 en 59 jaar krijgen 
meer prescripties dan de controlegroep in dezelfde leeftijd. Patiënten met de ziekte 
van Hodgkin en non-Hodgkin in de leeftijdsgroep 45-59 jaar krijgen ook meer visites 
en vaker een verwijzing naar een intern specialisme dan de controlepatiënten zonder 
maligne tumor.  

 man vrouw 
 (non-) Hodgkin 

(B72) 
(n=192) 

controle 
(n=191) 

(non-) Hodgkin 
(B72) 

(n=148) 

controle 
(n=148) 

aantal contacten per jaar 15,2* 9,1 17,7* 13,1 
- aantal consulten per jaar 2,8 2,3 3,3 3,5 
- aantal visites per jaar 1,1* 0,1 1,0 0,4 
aantal prescripties per jaar 13,4* 8,3 14,3 11,3 
aantal verwijzingen per jaar 0,4 0,4 0,5 0,5 
- interne specialismen1,2 16% 8% 22%* 8% 
- heelkundige specialismen1,3 19% 18% 18% 24% 
- neurologie, psychiatrie1 5% 3% 5% 3% 
- overige specialismen1,4 4% 4% 4% 5% 
- GGZ1,5 3% 1% 1% 1% 
- paramedisch: fysio- & 
oefentherapie1 11% 6% 14% 10% 
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Tabel 9.4: Zorggebruik van patiënten met de ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin 
(n=340) vergeleken met gematchte patiënten zonder kanker (n=339), ingedeeld naar 
leeftijdsklassen 
 leeftijdsklasse (jaar) 
 ! 14 

(n=5) 
15-29 
(n=28) 

30-44 
(n=56) 

45-59 
(n=105) 

60-74 
(n=97) 

75+ 
(n=49) 

wel ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin 
aantal contacten per jaar  6,3 11,9* 16,8* 19,9* 19,8 
- aantal consulten per jaar  1,6 3,0 3,1 3,8 2,4 
- aantal visites per jaar  0,0 0,1 0,9* 1,4 2,3 
aantal prescripties per jaar  3,3 8,3* 13,3* 16,6 22,9 
aantal verwijzingen per jaar  0,1 0,4 0,4 0,6 0,5 
- interne specialismen1,2  4% 21% 19%* 16% 22% 
- heelkundige specialismen1,3  11% 14% 19% 19% 24% 
- neurologie, psychiatrie1  0% 5% 6% 6% 4% 
- overige specialismen1,4  4% 5% 3% 2% 8% 
- GGZ1, 5  0% 4% 2% 1% 2% 
- paramedisch: fysio- & oefentherapie1  0% 21% 13% 9% 14% 
       
 (n=5) (n=27) (n=56) (n=104) (n=100) (n=47) 
geen ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin 
aantal contacten per jaar  4,6 5,7 9,6 13,7 17,7 
- aantal consulten per jaar  1,0 1,9 2,7 3,3 4,5 
- aantal visites per jaar  0,0 0,0 0,0 0,2 1,1 
aantal prescripties per jaar  2,2 3,4 6,7 13,2 20,9 
aantal verwijzingen per jaar  0,2 0,2 0,4 0,6 0,6 
- interne specialismen1,2  4% 11% 7% 8% 13% 
- heelkundige specialismen1,3  15% 18% 26% 18% 23% 
- neurologie, psychiatrie1  4% 4% 2% 2% 6% 
- overige specialismen1,4  4% 4% 5% 3% 4% 
- GGZ1, 5  0% 0% 3% 0% 2% 
- paramedisch: fysio- & oefentherapie1  7% 5% 10% 8% 6% 
Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Percentage patiënten dat in de geregistreerde periode een verwijzing kreeg voor een van deze 

disciplines. 
2 Inwendige geneeskunde, longziekten, cardiologie, reumatologie, gastro-enterologie, pediatrie, 

dermatologie, allergologie. 
3 Chirurgie, orthopedie, urologie, plastische chirurgie, neurochirurgie, gynaecologie, verloskunde, 

oogheelkunde, KNO. 
4 Revalidatiegeneeskunde, kaakchirurgie, mondheelkunde en overige specialismen. 
5 Maatschappelijk werk, psychiatrie, riagg, psycholoog, eerstelijnspsycholoog, psychotherapie, 

sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. 
 
De tabellen 9.5 en 9.6 geven een overzicht van het gebruik van geneesmiddelen 
waarbij dezelfde indeling naar geslacht en leeftijd is gemaakt als in de vorige twee 
tabellen.  
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Het gebruik van geneesmiddelen ingedeeld naar ATC-hoofdgroepen van patiënten 
met de ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin verschilt niet veel van dat van patiënten 
zonder de ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin. Zowel mannen als vrouwen met de 
ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin krijgen iets vaker middelen uit de ATC-
hoofdgroep J (antimicrobiële middelen voor systemisch gebruik) voorgeschreven. 
Vrouwen met de ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin krijgen ook significant vaker 
middelen uit de ATC-hoofdgroep L (oncolytica en immunomodulantia) 
voorgeschreven.  
 
Tabel 9.5: Verschil in aantal recepten per ATC-hoofdgroep van patiënten met de 
ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin (n=340) vergeleken met gematchte patiënten 
zonder kanker (n=339), ingedeeld naar geslacht 

 man vrouw 
 (non-) Hodgkin 

(B72) 
(n=192) 

controle 
(n=191) 

(non-) Hodgkin 
(B72) 

(n=148) 

controle 
(n=148) 

A: maag-darmkanaal en 
metabolisme 3,8 2,3 3,7 3,1 
B: bloed en bloedvormende 
organen 1,9 1,5 1,0 1,0 
C: cardiovasculair systeem 5,1 5,6 3,3 5,9 
D: dermatologica 1,4 1,0 1,6 0,8 
G: urogenitale stelsel en 
geslachtshormonen 0,7 0,6 1,4 0,7 
H: systemische 
hormoonpreparaten1 1,2 0,3 1,5 0,8 
J: antimicrobiële middelen voor  
systemisch gebruik 2,6* 1,1 3,0* 1,3 
L: oncolytica en 
immunomodulantia 0,4 0,1 0,6* 0,0 
M: skelet en spierstelsel 1,3 1,1 1,7 1,3 
N: zenuwstelsel2 5,2 2,3 6,9 4,2 
R: ademhalingsstelsel 2,2 1,6 2,6 1,4 
S: zintuiglijke organen 0,5 0,5 1,0 0,6 
Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Met uitzondering van insuline en geslachtshormonen. 
2 Inclusief analgetica. 
 
 
In tabel 9.4 zagen we dat patiënten met de ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin 
tussen de 30 en 59 jaar meer geneesmiddelen krijgen voorgeschreven dan 
gematchte leeftijdsgenoten zonder de ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin.  
Tabel 9.6 splitst het geneesmiddelengebruik de ATC-hoofdgroepen.  
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Patiënten met de ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin tussen de 30 en 75 jaar 
gebruiken vaker middelen uit de hoofdgroep J (antimicrobiële middelen voor 
systemisch gebruik) dan hun gematchte leeftijdsgenoten zonder de ziekte van 
Hodgkin en non-Hodgkin. 
Patiënten met de ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin tussen 45 en 59 jaar krijgen 
ook vaker middelen uit de hoofdgroepen L (oncolytica en immunomodulantia) en N 
(zenuwstelsel) voorgeschreven. 
 
Tabel 9.6: Verschil in aantal recepten per ATC-hoofdgroep van patiënten met de 
ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin (n=340) vergeleken met gematchte patiënten 
zonder kanker (n=339), ingedeeld naar leeftijdsklassen 
 leeftijdsklasse (jaar) 
 ! 14 

(n=5) 
15-29 
(n=28) 

30-44 
(n=56) 

45-59 
(n=105) 

60-74 
(n=97) 

75+ 
(n=49) 

wel ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin 
A: maag-darmkanaal en metabolisme  0,6 3,1 3,3 3,9 7,3 
B: bloed en bloedvormende organen  0,0 0,8 1,3 1,8 2,9 
C: cardiovasculair systeem  0,0 2,7 4,3 4,8 8,3 
D: dermatologica  0,9 2,1 1,4 1,1 2,4 
G: urogenitale stelsel en geslachts-
hormonen  1,4 1,7 0,5 0,8 1,4 
H: systemische hormoonpreparaten1  0,3 1,9 1,2 1,6 0,9 
J: antimicrobiële middelen voor  
systemisch gebruik  1,6 2,7* 3,0* 2,8* 3,4 
L: oncolytica en immunomodulantia  0,0 0,1 0,4* 0,8 0,8 
M: skelet en spierstelsel  0,2 1,6 1,6 1,7 1,6 
N: zenuwstelsel2  0,9 4,6 7,4* 4,3 11,1 
R: ademhalingsstelsel  2,9 1,6 2,3 2,1 3,9 
S: zintuiglijke organen  0,4 0,4 0,7 0,7 1,3 
       
 (n=5) (n=27) (n=56) (n=104) (n=100) (n=47) 
geen ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin  
A: maag-darmkanaal en metabolisme  1,3 0,5 1,9 3,5 6,4 
B: bloed en bloedvormende organen  0,2 0,1 0,7 1,7 3,7 
C: cardiovasculair systeem  0,6 1,4 3,8 8,4 13,3 
D: dermatologica  0,9 0,8 0,7 0,8 1,7 
G: urogenitale stelsel en geslachts-
hormonen  0,7 0,6 0,6 0,4 1,4 
H: systemische hormoonpreparaten1  0,4 0,1 0,4 0,9 0,8 
J: antimicrobiële middelen voor  
systemisch gebruik  1,0 0,8 0,8 1,3 2,2 
L: oncolytica en immunomodulantia  0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 
M: skelet en spierstelsel  0,7 2,1 0,8 1,2 1,3 
N: zenuwstelsel2  0,4 2,7 2,1 3,3 7,4 
R: ademhalingsstelsel  2,1 0,9 0,7 1,6 3,8 
S: zintuiglijke organen  0,1 0,3 0,3 0,7 1,0 
Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Met uitzondering van insuline en geslachtshormonen. 
2 Inclusief analgetica. 
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9.3 Zorggebruik vergeleken: chronische aandoening 
Tabel 9.7 laat zien welke chronische aandoeningen patiënten hebben. Patiënten met 
de ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin hebben vaker minstens één chronische 
aandoening dan patiënten zonder kanker. Zij hebben vaker huidziekten dan 
patiënten zonder de ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin. 
 
Tabel 9.7: Het percentage patiënten met een chronische aandoening: patiënten met 
de ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin (n=340) vergeleken met patiënten zonder 
kanker (n=339) 
chronische aandoeningen patiënten met ziekte van 

Hodgkin en non-Hodgkin 
patiënten zonder ziekte 

van Hodgkin en non-
Hodgkin 

% patiënten met minstens één 
chronische aandoening 

44% 41% 

Clusters:   
- zintuigen 1% 1% 
- hart- en vaatziekten 13% 13% 
- bewegingsapparaat 10% 8% 
- neuromotorisch 1% 1% 
- neurologische pijn 2% 2% 
- psychische aandoeningen 9% 8% 
- luchtwegen  9% 7% 
- huidziekten 7%* 3% 
- endocriene ziekten 16% 19% 
- urogenitale ziekten 4% 3% 
Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
 
Tabel 9.8 deelt patiënten met en zonder de ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin in, in 
groepen met en zonder chronische aandoening en geeft vervolgens een vergelijking 
van het zorggebruik van deze groepen patiënten. 
 
Patiënten met de ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin zonder chronische aandoening 
hebben in vergelijking met patiënten zonder maligne tumor en zonder chronische 
aandoening meer contacten met de huisartsenpraktijk, meer visites en meer 
prescripties per jaar.  
 
Patiënten met de ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin en een chronische aandoening 
hebben in vergelijking met patiënten zonder maligne tumor en zonder chronische 
aandoening meer contacten met de huisartsenpraktijk per jaar. Ook krijgen ze vaker 
een verwijzing naar een van de interne specialismen. 
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Tabel 9.8: Zorggebruik van patiënten met de ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin en 
wel/geen chronische aandoening, vergeleken met gematchte patiënten zonder 
kanker en wel/geen chronische aandoening 
 ziekte van Hodgkin en non-

Hodgkin 
geen ziekte van Hodgkin en 

non-Hodgkin 
 geen  

chronische 
aandoening 

(n=192) 

wel 
chronische 
aandoening 

(n=148) 

geen 
chronische 
aandoening 

 (n=201) 

wel 
chronische 
aandoening 

(n=138) 
aantal contacten per jaar 11.4* 22.6* 6.5 17.3 
- aantal consulten per jaar 2.3 4.0 1.7 4.4 
- aantal visites per jaar 0.5* 1.7* 0.0 0.5 
aantal prescripties per jaar 8.7* 20.4 4.1 17.7 
aantal verwijzingen per jaar 0.3 0.6 0.3 0.6 
- interne specialismen1, 2 10% 29%* 5% 13% 
- heelkundige specialismen1,3 12% 27% 13% 31% 
- neurologie, psychiatrie1 4% 6% 1% 5% 
- overige specialismen1, 4 3% 5% 3% 5% 
- GGZ1, 5 0% 4% 0% 2% 
- paramedisch: fysio- & en 
oefentherapie1 

9% 17% 4% 12% 

Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Het percentage patiënten dat in de geregistreerde periode een verwijzing kreeg voor een van deze 

disciplines. 
2 Inwendige geneeskunde, longziekten, cardiologie, reumatologie, gastro-enterologie, pediatrie, 

dermatologie, allergologie. 
3 Chirurgie, orthopedie, urologie, plastische chirurgie, neurochirurgie, gynaecologie, verloskunde, 

oogheelkunde, KNO. 
4 Revalidatiegeneeskunde, kaakchirurgie, mondheelkunde en overige specialismen. 
5 Maatschappelijk werk, psychiatrie, riagg, psycholoog, eerstelijnspsycholoog, psychotherapie, 

sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. 
 
Tabel 9.9 deelt patiënten met en zonder de ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin in, in 
groepen met en zonder chronische aandoening en geeft vervolgens een vergelijking 
van het geneesmiddelengebruik van deze groepen patiënten. 
 
Patiënten met de ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin maar zonder chronische 
aandoening krijgen uit de volgende ATC-hoofdgroepen meer voorgeschreven dan 
patiënten zonder tumor en zonder chronische aandoening: A (maag-darmkanaal en 
metabolisme), H (systemische hormoonpreparaten), J (antimicrobiële middelen voor 
systemisch gebruik), N (zenuwstelsel), . 
 
Patiënten met de ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin en een chronische aandoening 
krijgen in vergelijking met patiënten zonder maligne tumor en met chronische 
aandoening vaker een recept voorgeschreven uit de ATC-hoofdgroepen J 
(antimicrobiële middelen voor systemisch gebruik) en L (oncolytica en 
immunomodulantia). 
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Tabel 9.9: Verschil in aantal recepten per ATC-hoofdgroep per patiënt in de 
chronische fase: patiënten met de ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin en wel/geen 
chronische aandoening, vergeleken met gematchte patiënten zonder kanker en 
wel/geen chronische aandoening patiënten  
 ziekte van Hodgkin en  

non-Hodgkin 
geen ziekte van Hodgkin en 

non-Hodgkin 
 geen 

chronische 
aandoening 

(n=192) 

wel 
chronische 
aandoening 

(n=148) 

geen 
chronische 
aandoening 

 (n=202) 

wel 
chronische 
aandoening 

(n=137) 
A: maag-darmkanaal en 
metabolisme 

1,9 * 6,2 0,6 5,8 

B: bloed en bloedvormende 
organen 

0,4 2,9 0,5 2,5 

C: cardiovasculair systeem 1,8 7,6 1,9 11,5 
D: dermatologica 0,8 2,4 0,5 1,5 
G: urogenitale stelsel en 
geslachtshormonen 

0,6 1,5 0,5 0,8 

H: systemische 
hormoonpreparaten1 

0,6 * 2,3 0,1 1,2 

J: antimicrobiële middelen 
voor systemisch gebruik 

1,6 * 4,3 * 0,7 1,8 

L: oncolytica en 
immunomodulantia 

0,4 0,5 * 0,1 0,1 

M: skelet en spierstelsel 1,1 2,0 0,5 2,2 
N: zenuwstelsel 2 2,5 * 10,5 0,9 6,4 
R: ademhalingsstelsel 0,7 4,6 0,4 3,3 
S: zintuiglijke organen 0,4 1,1 0,3 0,8 
Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Met uitzondering van insuline en geslachtshormonen. 
2 Inclusief analgetica. 
 

9.4 Zorggebruik vergeleken: beloop 
In de volgende tabellen gaan we na of het zorggebruik verandert na verloop van tijd. 
We onderscheiden zeven verschillende periodes binnen de chronische fase11 (zie 
tabel 9.10). De tabel geeft het gemiddeld aantal contacten, consulten, visites, 
prescripties en verwijzingen per patiënt per periode.  
Alleen patiënten die gedurende de hele genoemde periode in de door ons 
gedefinieerde chronische fase zaten, zijn opgenomen in de analyses voor die 
betreffende tijdsperiode. Patiënten voor wie de chronische fase eindigde in de 
betreffende periode zijn dus niet meegenomen in de berekening. Dit om vertekening 
door zorggebruik in de terminale fase zoveel als mogelijk te vermijden. Voor de 
berekeningen voor de periode ‘>4 jaar na het begin van de chronische fase’ zijn alle 
patiënten die bij aanvang van deze fase nog in leven waren, meegenomen. De reden 

                                                
11 De chronische fase is hier gedefinieerd als de periode die aanvangt 6 maanden na de 1e registratie 
van de diagnose kanker in het EPD tot aan 3 maanden voor de laatste registratiedatum. Alleen 
patiënten met een chronische fase langer dan 30 dagen zijn opgenomen in de tabellen. Zie ook § 2.4. 
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is dat selectie niet mogelijk is, omdat voor alle patiënten ergens in deze periode de 
registratie eindigt vanwege het einde van de onderzoeksperiode. Het aantal 
patiënten waarover het zorggebruik is berekend neemt in de loop van de tijd af. 
 
We verwachtten dat het zorggebruik van patiënten vooral in het eerste deel van de 
follow-up periode hoog zal zijn. Om deze reden hebben we voor de eerste twee jaar 
na de diagnose de periodes opgeknipt in zes maanden. Bij het lezen van de tabellen, 
moet rekening worden gehouden met de verschillende lengtes van de periodes: half 
jaar en jaar. Voor de laatste periode (>4 jaar na het begin van de chronische fase) is 
niet berekend hoe lang deze gemiddeld duurt. 
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Tabel 9.10: Tijdsgerelateerde verandering in zorggebruik1: patiënten met de ziekte 
van Hodgkin en non-Hodgkin (n=340) vergeleken met gematchte patiënten zonder 
maligne tumor (n=339) 

tijd na begin chronische fase 
(non-) Hodgkin (B72) 

(n=340) 
geen tumor 

(n=339) 
0-6 maanden  n=288, 85% n=287 
Contacten in half jaar 7.5 * 5.1 
- consulten in half jaar 1.5 1.5 
- visites in half jaar 0.3 0.1 
Prescriptie in half jaar 5.9 4.9 
Verwijzingen in half jaar 0.3 0.2 
6-12 maanden n=235, 69% n=234 
Contacten in half jaar 7.1 * 4.8 
- consulten in half jaar 1.3 1.3 
- visites in half jaar 0.4 * 0.1 
Prescriptie in half jaar 6.5 5.1 
Verwijzingen in half jaar 0.2 0.2 
12-18 maanden n=178, 52% n=178 
Contacten in half jaar 6.5* 4.5 
- consulten in half jaar 1.5 1.1 
- visites in half jaar 0.4 0.1 
Prescriptie in half jaar 5.5 4.7 
Verwijzingen in half jaar 0.2 0.2 
18-24 maanden n=152, 45% n=152 
Contacten in half jaar 7.0 * 4.3 
- consulten in half jaar 1.45 1.3 
- visites in half jaar 0.5 * 0.0 
Prescriptie in half jaar 6.5 * 4.0 
Verwijzingen in half jaar 0.3 0.2 
2-3 jaar n=109, 32% n=109 
Contacten in een jaar 12.3 * 8.1 
- consulten in een jaar 2.9 2.5 
- visites in een jaar 0.6 0.1 
Prescriptie in een jaar 11.3 6.8 
Verwijzingen in een jaar 0,5 0.5 
3-4 jaar n=73, 21% n=73 
Contacten in een jaar 13.5 9.9 
- consulten in een jaar 2.9 2.8 
- visites in een jaar 0.7 0.2 
Prescriptie in een jaar 11.1 8.2 
Verwijzingen in een jaar 0,4 0.6 
>4 jaar n=73, 21% n=73 
Contacten 18.3 13.8 
- consulten 3.1 2.5 
- visites 1.0 0.1 
Prescriptie 18.1 11.5 
Verwijzingen 0.4 0.7 
Met * gemarkeerde waarden verschillen significant van gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Patiënten voor wie de chronische fase eindigde in de betreffende periode zijn niet meegenomen in 

de berekening. 
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Patiënten met de ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin hebben de eerste drie jaar na 
het begin van de chronische fase meer contacten met de huisartsenpraktijk. Het 
tweede half jaar hebben zij iets meer visites dan controlepatiënten. Hetzelfde geldt 
voor de periode van 18 tot 24 maanden na het begin van de chronische fase. in deze 
periode krijgen zij ook meer geneesmiddelen voorgeschreven. 
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Bijlage I Vergelijking tussen tumorgroepen 
 
In dit rapport vergeleken we het zorggebruik van patiënten met kanker met dat van 
hun gematchte controlepatiënten zonder kanker. Deze bijlage geeft in een aantal 
tabellen een overzicht van de uitslagen voor de verschillende tumorgroepen.  
 
 

Zorggebruik vergeleken 
 
Tabel B1.1 geeft het gemiddeld aantal contacten, consulten, visites, prescripties en 
verwijzingen per patiënt per jaar. Verwijzingen zijn vervolgens onderverdeeld in 
categorieën specialismen.  
 
Tabel B1.1: Zorggebruik van patiënten met een specifieke maligne tumor, vergeleken 
met gematchte patiënten zonder kanker 
 
    maligne tumor 

allen 

 
borst 
(X76) 

 
colon/rectum 

(D75) 

 
prostaat 

(Y77) 

 
long 

(R84) 

 
blaas 
(U76) 

(non-) 
Hodgkin 

(B72) 

 

(n=8.703) (n=2.415) (n=1.183) (n=1.175) (n=810) (n=440) (n=340) 
aantal contacten per jaar + + + + + + + 
- aantal consulten per jaar + + + + + +  
- aantal visites per jaar + + + + + + + 
aantal prescripties per jaar + + + + + + + 
aantal verwijzingen per 
jaar 

+ +  + + +  

- interne specialismen1, 2 + +  +  + + 
- heelkundige 
specialismen1,3 

+ +    +  

- neurologie, psychiatrie1        
- overige specialismen1, 4 + +  + +   
- GGZ1, 5        
- paramedisch: fysio- & en 
oefentherapie1 

      +       

+: is significant hoger dan gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Het percentage patiënten dat in de geregistreerde periode een verwijzing kreeg voor een van deze 

disciplines. 
2 Inwendige geneeskunde, longziekten, cardiologie, reumatologie, gastro-enterologie, pediatrie, 

dermatologie, allergologie. 
3 Chirurgie, orthopedie, urologie, plastische chirurgie, neurochirurgie, gynaecologie, verloskunde, 

oogheelkunde, KNO. 
4 Revalidatiegeneeskunde, kaakchirurgie, mondheelkunde en overige specialismen. 
5 Maatschappelijk werk, psychiatrie, riagg, psycholoog, eerstelijnspsycholoog, psychotherapie, 

sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. 
 
Voor alle zes de onderzochte tumoren geldt dat patiënten met kanker meer 
huisartsenzorg gebruiken dan op leeftijd en geslacht gematchte controlepatiënten. Ze 
hebben meer contacten met de huisartsenpraktijk, visites en medicatievoorschriften 
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per jaar dan de controlegroep. Op patiënten met de ziekte van Hodgkin en non-
Hodgkin lymfoom na, komen ze ook vaker voor een consult bij de huisarts. Patiënten 
met kanker worden ook vaker verwezen naar de tweedelijn. Een uitzondering hierop 
zijn patiënten met colon/rectumcarcinoom en ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin 
lymfoom. 
Voor wat betreft verwijzingen naar fysiotherapie en oefentherapie: alleen patiënten 
met prostaatkanker (Y77) krijgen vaker een verwijzing naar een van deze 
paramedische beroepsgroepen dan hun controlegroep. 
 
Tabel B1.2 geeft een overzicht van de voorgeschreven geneesmiddelen en geeft aan 
of patiënten met de betreffende tumor voor wat betreft geneesmiddelenvoorschriften 
verschillen van de controlegroep. 
 
Tabel B1.2: Verschil in aantal recepten per ATC-hoofdgroep per patiënt in de 
chronische fase: patiënten met een specifieke maligne tumor vergeleken met 
gematchte patiënten zonder kanker  
 

+: is significant hoger dan gematchte controlegroep (p<0,01) 
1 Met uitzondering van insuline en geslachtshormonen. 
2 Inclusief analgetica. 
 
Vanuit patiënten bekeken (kolommen) 
Patiënten met kanker krijgen van alle ATC-hoofdgroepen meer geneesmiddelen 
voorgeschreven dan patiënten zonder kanker, op middelen uit groep S (zintuiglijke 
organen) na. Maar deze constatering gaat niet op voor alle tumoren. Patiënten met 

    maligne tumor 

allen 

 
borst 
(X76) 

 
colon/rectum 

(D75) 

 
prostaat 

(Y77) 

 
long 

(R84) 

 
blaas 
(U76) 

(non-) 
Hodgkin 

(B72) 

 

(n=8.703) (n=2.415) (n=1.183) (n=1.175) (n=810) (n=440) (n=340) 
A: maag-darmkanaal en 
metabolisme 

+ + + + +     

B: bloed en 
bloedvormende organen 

+  + +    

C: cardiovasculair 
systeem 

+ +  +    

D: dermatologica + +      
G: urogenitale stelsel en 
geslachtshormonen 

+   +  +  

H: systemische 
hormoonpreparaten1 

+   + +  + 

J: antimicrobiële 
middelen voor 
systemisch gebruik 

+ + + + + + + 

L: oncolytica en 
immunomodulantia 

+ + + + +  + 

M: skelet en spierstelsel + +  + +   
N: zenuwstelsel 2 + + + + + + + 
R: ademhalingsstelsel +    +   
S: zintuiglijke organen               
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prostaatkanker verschillen het meest van de controlegroep en patiënten met 
blaaskanker het minst. Patiënten met prostaatkanker krijgen uit alle (op twee na) 
ATC-hoofdgroepen meer voorgeschreven dan patiënten uit de controlegroep. 
Patiënten met blaaskanker krijgen uit ‘slechts’ drie ATC-hoofdgroepen meer 
voorgeschreven dan patiënten uit de controlegroep. 
 
Vanuit geneesmiddelen bekeken (rijen) 
Antimicrobiële middelen (ATC-hoofdgroep J) en middelen voor het zenuwstelsel 
(ATC-hoofdgroep N) worden aan alle patiënten met de in de tabel genoemde 
maligne tumoren vaker voorgeschreven door de huisarts dan de controlegroep. 
Hetzelfde geldt voor oncolytica en immunomodulantia (ATC-hoofdgroep L), met 
uitzondering van patiënten met blaascarcinoom.  
Middelen voor zintuiglijke organen (ATC-hoofdgroep S) worden niet vaker 
voorgeschreven aan patiënten met kanker dan aan patiënten uit de controlegroep. 
 

Zorggebruik vergeleken: chronische aandoening 
 
Tabel B1.3 geeft een overzicht van verschillen in het voorkomen van chronische 
aandoeningen bij de verschillende patiënten groepen. 
 
 
Tabel B1.3: Het percentage patiënten met een chronische aandoeningen: patiënten 
vergeleken met hun op leeftijd en geslacht gematchte controlegroep 

  maligne tumor 

chronische 
aandoeningen 

allen 
(n=8.703) 

borst 
(X76) 

(n=2.415) 

colon/rectum 
(D75) 

(n=1.183) 

prostaat 
(Y77) 

(n=1.175) 

long 
(R84) 

(n=810) 

blaas 
(U76) 

(n=440) 

(non-) 
Hodgkin 

(B72) 
(n=340) 

"1 chron. aand + +  + +   
Clusters:        
- zintuigen        
- hart- en vaatziekten +   + +   
- bewegingsapparaat        
- neuromotorisch        
- neurologische pijn        
- psychische aand. + +  +    
- luchtwegen  +    +   
- huidziekten + +  + +  + 
- endocriene ziekten  +      
- urogenitale ziekten +       

+: is significant hoger dan gematchte controlegroep (p<0,01) 
 
 
Patiënten met kanker hebben vaker een of meer chronische aandoeningen dan 
patiënten zonder kanker. Dit geldt ook voor patiënten met borstkanker, 
prostaatkanker en longkanker, maar niet voor patiënten met colon/rectumkanker, 
blaaskanker en de ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin lymfoom.  
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Gemiddeld heeft 52% van de patiënten met kanker een of meer chronische 
aandoeningen tegenover 44% van de patiënten zonder kanker (zie tabel 3.5). Van de 
door ons onderzochte patiënten groepen, hebben patiënten met prostaatkanker het 
vaakst een of meer chronische aandoeningen (61%) en patiënten met de ziekte van 
Hodgkin en non-Hodgkin lymfoom het minst vaak (44%). 
Bij patiënten met kanker komen hart- en vaatziekten, psychische aandoeningen, aan-
doeningen aan de luchtwegen, huidziekten en urogenitale ziekten vaker voor dan bij 
patiënten zonder kanker. 
 
Tabel B1.4 geeft een overzicht van het zorggebruik van patiënten met een maligne 
tumor gecombineerd met een chronische aandoening. In de verschillende kolommen 
vergelijken we de betreffende groep patiënten met patiënten zonder kanker uit de 
controlegroep. 
 
Patiënten met kanker gebruiken meer huisartsenzorg dan patiënten zonder kanker. 
Het hebben van een of meer chronische aandoeningen verandert niets aan dit 
patroon. Wel zijn de verschillen tussen patiënten met kanker plus chronische 
aandoening(en) en patiënten zonder kanker plus chronische aandoening(en) kleiner 
dan tussen de groepen zonder chronische aandoening(en). 
 
Het beeld verandert als we kijken naar de zes verschillende patiënten groepen. 
Patiënten met de door ons onderzochte tumoren hebben allen meer contacten met 
de huisartspraktijk, onafhankelijk van het hebben van een of meer chronische 
aandoeningen. 
Maar het hebben van een of meer chronische aandoeningen naast de tumor verkleint 
de verschillen met de gematchte controlegroep die ook een of meer chronische 
aandoeningen heeft. Zo zijn er geen verschillen in het aantal consulten en 
verwijzingen per jaar tussen de groepen zodra er een of meer chronische 
aandoeningen bij beide groepen patiënten zijn geregistreerd. Met andere woorden: 
het aantal consulten en verwijzingen van een patiënt die naast de tumor ook 
chronische aandoeningen heeft, is niet hoger dan van een patiënt met een of meer 
chronische aandoeningen maar zonder tumor. Wanneer patiënten geen chronische 
aandoeningen hebben, zijn de verschillen tussen de groepen patiënten met en 
zonder tumor veel groter. 
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Tabel B
1.4: O

verzicht van het zorggebruik van patiënten m
et een m

aligne tum
or gecom

bineerd m
et een chronische aandoening 

  
  

  
m

aligne tum
or 

 
allen,  

n=8.703 
borst (X

76), 
n=2.415 

colon/rectum
 

(D
75), n=1.183 

prostaat (Y
77), 

n=1.175 
long (R

84),  
n=810 

blaas (U
76), 

n=440 
(non-) H

odgkin 
(B

72), n=340 
 

chron.aand 
chron.aand 

chron.aand 
chron.aand 

chron.aand 
chron.aand 

chron.aand 
  

zonder, 
48%

 
m

et, 
52%

 
zonder, 

47%
 

m
et, 

53%
 

zonder, 
47%

 
m

et, 
53%

 
zonder, 

39%
 

m
et, 

61%
 

zonder, 
47%

 
m

et, 
53%

 
zonder, 

45%
 

m
et, 

55%
 

zonder, 
56%

 
m

et, 
44%

 
aantal contacten per jaar 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

- aantal consulten per jaar 
+ 

+ 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
 

 
 

 
- aantal visites per jaar 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
 

+ 
+ 

aantal prescripties per jaar 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

 
+ 

 
aantal verw

ijzingen per 
jaar 

+ 
+ 

+ 
 

 
 

+ 
 

 
 

 
 

 
 

- interne specialism
en

1, 2 
+ 

 
 

 
 

 
+ 

 
 

 
 

 
 

+ 
- heelkundige 
specialism

en
1,3 

+ 
 

+ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- neurologie, psychiatrie
1 

 
 

 
 

+ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- overige specialism
en

1, 4 
+ 

+ 
 

+ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- G

G
Z

1, 5 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- param

edisch: fysio- &
 en 

oefentherapie
1 

+ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

+: is significant hoger dan gem
atchte controlegroep (p<0,01) 
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Zorggebruik vergeleken: beloop 
 
Tabel B1.5 geeft een overzicht van het verloop van het zorggebruik gedurende de 
chronische fase12. De tabel geeft aan op welke variabelen de patiënten met kanker 
verschillen van patiënten uit de controlegroep (p<0,01). De patiënten voor wie de 
chronische fase eindigde in de betreffende periode zijn niet meegenomen in de 
berekening. Bij elke periode is aangegeven hoeveel patiënten gedurende de hele 
periode waren ingeschreven. 
 
Vooral in de beginfase hebben patiënten met een maligne tumor een hoger 
zorggebruik dan patiënten uit de controlegroep. Voor patiënten met de ziekte van 
Hodgkin en non-Hodgkin lymfoom geldt dit het minst. Patiënten met prostaatkanker 
en patiënten met borstkanker houden het langst een hoog zorggebruik. 
 

                                                
12 De chronische fase is hier gedefinieerd als de periode die aanvangt 6 maanden na de 1e registratie 
van de diagnose kanker in het EPD tot aan 3 maanden voor de laatste registratiedatum. Alleen 
patiënten met een chronische fase langer dan 30 dagen zijn opgenomen in de tabellen. Zie ook § 2.4. 
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Tabel B1.5: Tijdsgerelateerde verandering in zorggebruik: patiënten met een 
specifieke maligne tumor vergeleken met gematchte patiënten zonder kanker 
     

maligne tumor 
 

 allen 

 
borst 
(X76) 

 
colon/rectum 

(D75) 

 
prostaat 

(Y77) 

 
long 

(R84) 

 
blaas 
(U76) 

(non-) 
Hodgkin 

(B72) 
tijd na 1e 
registratie 

(n=8.703) (n=2.415) (n=1.183) (n=1175) (n=810) (n=440) (n=340) 

0-6 maand 
n=7.092, 

81% 
n=2.043, 

85% 
n=957, 
81% 

n=972, 
83% 

n=602, 
74% 

n=362, 
82% 

n=288, 
85% 

Contacten in 
half jaar + + + + + + + 

- consulten 
in half jaar + + + + + +  

- visites in 
half jaar + + + + + +  

Prescripties 
in half jaar + + + + + +  

Verwijzingen 
in half jaar 
 

+ + + + + +  

6-12 maand 
n=5.608, 

64% 
n=1.631, 

68% 
n=746, 
63% 

n=798, 
68% 

n=453, 
56% 

n=293, 
67% 

n=235, 
69% 

Contacten in 
half jaar + + + + + + + 

- consulten 
in half jaar + +  + + +  

- visites in 
half jaar + + + + +  + 

Prescripties 
in half jr + + + + + +  

Verwijzingen 
in half jaar 
 

+ +  +  +  

12-18 
maand 

n=4.455, 
51% 

n=1.316, 
54% 

n=597, 
50% 

n=611, 
52% 

n=348, 
43% 

n=241, 
55% 

n=178, 
52% 

Contacten in 
half jaar + + + + + + + 

- consulten 
in half jaar +   +    

- visites in 
half jaar + + + + +   

Prescripties 
in half jaar + + + + +   

Verwijzingen 
in half jaar 
 

+     +  
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maligne tumor 

 

 allen 

 
borst 
(X76) 

 
colon/rectum 

(D75) 

 
prostaat 

(Y77) 

 
long 

(R84) 

 
blaas 
(U76) 

(non-) 
Hodgkin 

(B72) 
18-24 
maand 

n=3.639, 
42% 

n=1.107, 
46% 

n=466, 
39% 

n=501, 
43% 

n=271, 
33% 

n=192, 
44% 

n=152, 
45% 

Contacten in 
half jaar + + + + + + + 

- consulten 
in half jaar +   +    

- visites in 
half jaar + + + +   + 

Prescripties 
in half jaar + +  + + + + 

Verwijzingen 
in half jaar        

2-3 jaar 
n=2.401, 

28% 
n=801, 
33% 

n=304, 
26% 

n=316, 
27% 

n=192, 
24% 

n=129, 
29% 

n=109, 
32% 

Contacten in 
een jaar + +  +   + 

- consulten 
in een jaar    +    

- visites in 
een jaar + +  +    

Prescripties 
in een jaar + +  +    

Verwijzingen 
in een jaar        

3-4 jaar 
n=1.653, 

19% 
n=536, 
22% 

n=192, 
18% 

n=200, 
17% 

n=131, 
16% 

n=84, 
19% 

n=73, 
21% 

Contacten in 
een jaar + +  +    

- consulten 
in een jaar    +    

- visites in 
een jaar +       

Prescripties 
in een jaar + +  +    

Verwijzingen 
in een jaar     -   

>4 jaar 
n=1.653, 

19% 
n=536, 
22% 

n=192, 
18% 

n=200, 
17% 

n=131, 
16% 

n=84, 
19% 

n=73, 
21% 

Contacten + +  +    
- consulten        
- visites + +      
Prescripties + +  +    
Verwijzingen + +      
+: is significant hoger dan gematchte controlegroep (p<0,01)
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Bijlage II Opmerkingen bij selectie op ICPC-code 
 
 
Een aantal ICPC-codes kent subcodes, waarvan een deel voor benigne en een deel 
voor maligne tumoren coderen. Bij de selectie van patiënten moeten we rekening 
houden met het volgende: 
• niet alle huisartsen coderen op subcode-niveau zodat onduidelijk is of het een 

maligne of benigne tumor betreft. 
• subcodes blijken in de diverse versies van HIS-tabellen te coderen voor 

verschillende tumoren, waarbij benigne en maligne zijn omgedraaid. Wat in de 
ICPC tabel uit 1995 nog voor een maligne tumor codeerde, codeert in de tabel uit 
2000 voor een benigne tumor. Omdat we niet weten van welke tabel gebruik is 
gemaakt, kunnen we niet met zekerheid zeggen om welke tumor het gaat. 
Daarom is besloten om alle patiënten met een ICPC code waarover onzekerheid 
zou kunnen bestaan niet mee te nemen in de analyses. Het gaat om de volgende 
ICPC-codes: F74, H75, K72, L71, N76, S80, T73, X81 plus alle subcodes van 
deze tumoren. 

• Bij patiënten met de code S77 is het niet duidelijk of het hier een maligne of 
benigne tumor betreft. S77.1 en S77.2 coderen voor een benigne tumor, S77.3, 
S77.4 en S77.5 coderen voor maligne tumoren. Patiënten met een van deze 
laatste drie tumoren zijn wel meegenomen. Patiënten met een code S77 (dus 
zonder subcode) zijn niet geselecteerd. 

 


