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Samenvatting 
Patiënten met kanker worden behandeld binnen de tweedelijn. Voor het hele traject 
van diagnostiek, behandeling en follow-up zijn door de verschillende specialistische 
beroepsgroepen richtlijnen opgesteld. Omdat het aantal patiënten dat leeft met 
kanker toeneemt en het beleid er op gericht is om, waar mogelijk, de druk op de 
specialistische (dure) zorg te verminderen, krijgt de huisarts steeds vaker en 
langduriger een rol in de (na-)zorg van deze patiënten. Hierdoor wordt de 
huisartsenzorg complexer en neemt het belang van communicatie met de specialist 
toe. We gingen na in hoeverre de tumorspecifieke specialistische richtlijnen en de 
NHG-standaarden aandacht besteden aan de mogelijke rol van de huisarts bij de 
zorgverlening aan patiënten met kanker. Een tweede onderzoeksvraag richtte zich 
op tegenstrijdigheden in de richtlijnen voor patiënten met kanker en frequent 
voorkomende comorbiditeit. 
 
Specialistische richtlijnen en de huisarts 
We bestudeerden specialistische richtlijnen voor borstkanker, longkanker, 
darmkanker en prostaatkanker, de meest frequente vormen van kanker in Nederland. 
De richtlijnen zijn beoordeeld op voor huisartsen belangrijke informatie en de tekst is 
systematisch doorzocht met relevante zoekwoorden.  
Het is meestal de huisarts die de patiënt verwijst en de specialist die de diagnose 
kanker stelt. Een enkele richtlijn beschrijft duidelijke criteria voor verwijzing als de 
huisarts een maligne aandoening vermoedt.  
De huisarts heeft informatie over diagnose, behandelplan, behandeling en follow-up 
nodig om goede zorg te kunnen verlenen. De huisarts is hierbij afhankelijk van het 
initiatief tot communicatie door de behandelend specialist. Lang niet alle bestudeerde 
richtlijnen melden expliciet welke informatie de specialist op welk moment en binnen 
welke termijn met de huisarts moet communiceren. De richtlijn ‘Niet-kleincellig 
Longcarcinoom’ geeft uitgebreide aanwijzingen voor de inhoud van het 
patiëntendossier. Het biedt hiervoor zelfs een sjabloon aan dat kan worden gebruikt 
voor de presentatie tijdens het multidisciplinair overleg en met ‘een druk op de knop’ 
kan worden getransformeerd in een verslag voor de huisarts.  
De richtlijn ‘Niet-kleincellig Longcarcinoom’ adviseert de huisarts te betrekken bij het 
multidisciplinair overleg. De andere richtlijnen noemen niet de mogelijkheid van 
ruggespraak met de huisarts voor behandelend specialist of patiënt.  
Gegeven de toename van het aantal patiënten dat leeft met kanker, zal de huisarts 
een steeds grotere rol gaan spelen in de (na-)zorg aan deze patiënten. Een aantal 
richtlijnen noemt expliciet de mogelijke rol van de huisarts in de follow-up.  
 
NHG-standaarden en zorg voor de patiënt met kanker in de follow-up fase 
De NHG-standaarden besteden veel aandacht aan het stellen van de juiste diagnose 
en het uitsluiten van een maligne aandoening bij de patiënt: welke diagnostiek moet 
er plaatsvinden op welk moment en wanneer is welke behandeling geïndiceerd. Het 
merendeel van de door ons bestudeerde standaarden besteedt geen specifieke 
aandacht aan patiënten die zijn behandeld voor kanker. Alleen de NHG-Standaard 
‘Diagnostiek van mammacarcinoom’ bevat een aparte paragraaf voor zorg aan de 
patiënte met borstkanker in de follow-upfase. 
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Comorbiditeit 
Patiënten met kanker hebben vaak chronische aandoeningen die de behandeling 
en/of de prognose van kanker beïnvloeden. We gingen na of er sprake is van 
tegenstrijdigheden in de genoemde richtlijnen voor patiënten met frequent 
voorkomende comorbiditeit. Deze vraag bleek slechts gedeeltelijk te beantwoorden.  
Alle richtlijnen noemen het belang van comorbide aandoeningen voor de 
behandeling en/of prognose van de maligne tumor, maar doen dit alleen in algemene 
termen. Comorbide aandoeningen worden, op een enkele uitzondering na, niet 
expliciet benoemd. Geen enkele richtlijn geeft aan hoe om te gaan met de comorbide 
aandoeningen, welke invloed zij kunnen hebben op de effecten en/of bijwerkingen 
van de behandeling. Alleen de richtlijn ‘Mammacarcinoom’ verwijst naar een 
gevalideerd instrument (‘Adjuvant!’) dat kan worden gebruikt bij de keuze van de 
behandeling en dat de mogelijkheid biedt rekening te houden met aanwezige 
comorbiditeit. Na het invoeren van de relevante gegevens voorspelt het instrument 
de prognose van individuele patiënten en de reductie van absolute recidief- en 
sterftekans door adjuvante systemische therapie. De richtlijn ‘Mammacarcinoom’ 
heeft veel aandacht voor osteoporose, een frequent voorkomende complicatie bij de 
behandeling met aromataseremmers. 
De richtlijn ‘Prostaatcarcinoom’ noemt de mogelijkheid gebruik te maken van een 
gevalideerd instrument om comorbiditeit objectief vast te stellen, maar licht verder 
niet toe welk instrument men zou kunnen gebruiken en hoe deze te interpreteren. 
Omdat de richtlijnen comorbiditeit meestal alleen in algemene termen noemen als 
factor waar de behandelaar rekening mee dient te houden en verder weinig 
specifieke informatie geven over de invloed van comorbiditeit, was het niet mogelijk 
de vraag naar mogelijke tegenstrijdigheden op detailniveau te beantwoorden. De 
richtlijnen geven geen gedetailleerde aanwijzingen over hoe om te gaan met 
comorbiditeit en kunnen derhalve ook geen tegenstrijdige aanwijzingen geven. 
De bestudeerde NHG-standaarden hebben weinig aandacht voor de aanwezigheid 
van een maligne tumor bij de patiënt met een chronische aandoening. Slechts 
terloops worden maligne tumoren genoemd.  
 
Aanbevelingen 
De overlevingsduur van patiënten met kanker neemt toe en de rol van de huisarts bij 
de follow-up neemt toe. Het is belangrijk oog te hebben voor ketenzorg en de 
voorwaarden voor een goede overdracht en samenwerking zichtbaar te maken. 
Communicatie tussen specialist en huisarts is in alle fasen van de ziekte belangrijk. 
De specialist zou meer gebruik kunnen maken van de specifieke kennis die de 
huisarts heeft over de patiënt. Vooral bij ouderen en fragiele patiënten kan de 
huisarts een toegevoegde waarde hebben bij het beslissingsproces over diagnostiek 
en behandeling. Om de huisarts up-to-date te houden is het belangrijk 
communicatiemomenten en termijnen te definiëren waarbinnen welke informatie bij 
de huisarts bekend dient te zijn. Het verdient aanbeveling om een ‘format’ of een 
sjabloon te ontwikkelen om communicatie van gegevens te vergemakkelijken en te 
standaardiseren. 
In de richtlijnen zou een hoofdstuk ‘Organisatie van zorg’ moeten worden 
opgenomen, waarin wordt beschreven hoe de rol van de huisarts vorm dient te 
krijgen binnen de zorgketen. Mede om deze reden is het belangrijk dat huisartsen 
betrokken worden bij de opstelling van specialistische richtlijnen. Dit is nog lang niet 
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altijd het geval. Ook in NHG-standaarden moet de rol van de huisarts in de nazorg en 
nacontrole van de patiënt in de follow-up fase beter worden beschreven. 
Het verdient aanbeveling na te denken over een integratie van de richtlijnen voor de 
eerstelijn en tumorspecifieke specialistische richtlijnen. Communicatie tussen 
huisarts en specialist, coördinatie van zorg tijdens de verschillende fasen van de 
ziekte en ketenzorg dient in een gecombineerde richtlijn eveneens aandacht te 
krijgen. 
De levensduur van patiënten na de diagnose kanker neemt toe. Daardoor neemt ook 
het aantal patiënten toe dat te maken krijgt met lange termijneffecten of late 
bijwerkingen van de behandeling. Om nog te kunnen achterhalen welke behandeling 
patiënten hebben gehad, kan het zinvol zijn de wettelijk verplichte bewaartermijn van 
medische dossiers te verlengen. 
Door de toenemende vergrijzing zal het aantal patiënten met kanker de komende 
jaren stijgen. Het aantal met patiënten met kanker plus een comorbide aandoening 
zal eveneens toenemen. Het verdient aanbeveling om aan de meest voorkomende 
combinaties van kanker met een chronische aandoening aandacht te besteden in de 
richtlijnen. In het verlengde hiervan verdient het aanbeveling tumoronafhankelijke 
richtlijnen op te stellen over hoe om te gaan met specifieke klachten die veel 
voorkomen bij patiënten met kanker (‘common clinical pathway’). Te denken valt aan 
moeheid, pijn, anemie en dergelijke. 
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1 Inleiding 
 
In dit rapport bespreken we twee vragen. De eerste is: In hoeverre besteden 
tumorspecifieke specialistische richtlijnen en NHG standaarden aandacht aan de 
mogelijke rol van de huisarts bij de zorgverlening aan patiënten met kanker. En de 
tweede vraag richt zich op tegenstrijdigheden in de richtlijnen voor patiënten met 
kanker en frequent voorkomende comorbiditeit. 
 
Waarom deze vragen? 
De specialist is degene die in het algemeen de diagnose kanker stelt en de patiënt 
behandelt. De huisarts schuift in deze fase enigszins naar de achtergrond, maar voor 
een aantal patiënten zal de huisarts, ook in de initiële fase, in beeld blijven. De 
huisarts is immers degene bij wie de patiënt al lang in ‘zorg’ is en die veel van 
hem/haar weet. De huisarts komt zeker nadat de eerste behandeling achter de rug 
is, weer meer in beeld. Uit een van de andere studies verricht in het kader van 
signaleringsrapport ‘Nazorg bij kanker: de rol van de eerste lijn’, blijkt dat patiënten 
met kanker de huisarts vaker consulteerden dan een vergelijkbare groep patiënten 
zonder kanker1.  
Kortom, de huisarts moet weten wat er speelt bij de patiënt, welke specialistische 
zorg de patiënt krijgt, wat de prognose is, met welke complicaties de huisarts 
rekening moet houden, etc. In dit onderzoek gaan we na of specialistische richtlijnen 
oog hebben voor deze rol van de huisarts in de zorg voor patiënten met kanker.  
Patiënten hebben vaak, naast kanker, andere chronische aandoeningen. Het is 
belangrijk om bij de behandeling en nazorg rekening te houden met comorbiditeit. Dit 
leidt tot de tweede onderzoeksvraag. 
 

Voorgeschiedenis: advies Gezondheidsraad 
In 2007 bracht de Gezondheidsraad het advies Nacontrole in de oncologie. Doelen 
onderscheiden, inhoud onderbouwen uit2. De Gezondheidsraad definieert nacontrole 
als een overkoepelende term voor diverse vormen van nazorg, ofwel ‘die vorm van 
nazorg die programmatisch aan een patiënt wordt aangeboden’. Hoe de nazorg eruit 
ziet en welke zorgprofessionals er bij betrokken zijn, hangt af van de fase van de 
ziekte waarin de patiënt zich bevindt. Schadelijke gevolgen van de behandeling die 
direct optreden, zullen aandacht krijgen van de behandelend specialist. Maar als ze 
pas optreden na verloop van tijd, dan is de kans groot dat de huisarts betrokken is bij 
de behandeling van de klachten, eventueel na overleg met de specialist. Vroege 
detectie van metastasen zal, zeker in de fase kort na de initiële behandeling, 
hoogstwaarschijnlijk plaatsvinden door de behandelend specialist. Is de behandeling 
al langer achter de rug en zijn de controlebezoeken bij de specialist afgenomen in 
frequentie, dan is de kans groot dat de patiënt de huisarts raadpleegt bij vragen 
hieromtrent. 
Vaak zijn dus meerdere behandelaars bij de patiënt betrokken. De Gezondheidsraad 
concludeerde in 2007 dat het vaak niet duidelijk is wie de coördinatie van de nazorg 
op zich neemt. Ook is vaak niet duidelijk wat de optimale inhoud en duur van de 
nazorg zou moeten zijn voor de verschillende tumoren. De Gezondheidsraad 
adviseert om voor alle tumortypen gestructureerde programma’s van nacontrole op 
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te zetten en na afloop van de behandeling voor elke patiënt schriftelijke voorlichting 
te bundelen in een nazorgplan. Dit nazorgplan moet informatie bevatten over de 
lichamelijke en psychische gevolgen van de ziekte en de behandeling en instructies 
en afspraken over blijvende aandachtspunten. De patiënt, de huisarts en andere 
betrokkenen krijgen dit nazorgplan ter beschikking.  
 

Een eerste aanzet: Herstel na kanker 
De Vereniging van Integrale Kankercentra (VIKC) heeft dit advies van de 
Gezondheidsraad opgepakt. Eind juni 2009 verscheen de eerste conceptversie van 
de richtlijn Herstel na kanker.3 De richtlijn vertaalt de resultaten van het rapport van 
de Gezondheidsraad naar de praktijk van alledag en geeft een aanzet voor een 
uniform nazorgplan. Daarbij is ook aandacht geweest voor de inbreng van patiënten.  
De richtlijn geeft aanbevelingen om de nazorg in het ziekenhuis in het eerste jaar na 
afloop van de behandeling in te vullen. Aan de hand van een individueel nazorgplan 
worden, in samenspraak met de patiënt, keuzes gemaakt voor verdere begeleiding, 
gericht op het beperken van lichamelijke en psychosociale schade ten gevolge van 
de ziekte. In navolging van de Gezondheidsraad, vindt de richtlijncommissie het 
belangrijk dat er keten-overstijgende zorgstandaarden voor de oncologische nazorg 
worden ontwikkeld. De zorgstandaarden voor de ketenzorg voor aandoeningen als 
diabetes en COPD worden als voorbeeld genoemd. De richtlijncommissie meldt dat 
het op dit moment nog niet mogelijk is om een dergelijke zorgstandaard op te stellen 
voor de oncologische zorg en daarmee de positie van de huisarts meer kenbaar te 
maken. Hiervoor zal onder andere het signaleringsrapport 'Nazorg bij kanker: de rol 
van de eerste lijn' (verschijnt mei 2011) van de Signaleringscommissie Kanker (SCK) 
van KWF Kankerbestrijding worden gebruikt. Het onderhavige onderzoek levert 
achtergrondinformatie voor de totstandkoming van dit signaleringsrapport. 
 

Dit onderzoek  
Patiënten met kanker worden behandeld in de tweedelijn. Hiervoor zijn 
tumorspecifieke richtlijnen opgesteld. Maar ook de huisarts is en blijft betrokken bij 
de zorg voor deze patiënten. Een randvoorwaarde voor een goede (somatische en 
psychosociale) begeleiding van de patiënt in alle fasen van de ziekte is dat de 
huisarts op de hoogte is van de diagnose, de behandeling en de prognose. De 
huisarts is hierbij voor een deel afhankelijk van de communicatie met de 
behandelend specialist. We gaan in dit rapport na in hoeverre tumorspecifieke 
specialistische richtlijnen de rol van de huisarts expliciteren bij de begeleiding en 
nazorg van de patiënt met kanker. Om het beeld compleet te krijgen, inventariseren 
we ook in hoeverre NHG-standaarden informatie bevatten over zorg aan 
kankerpatiënten in de follow-up fase.  
Comorbiditeit komt veel voor bij patiënten met kanker1;4. Vaak is er sprake van 
comorbiditeit als de diagnose kanker gesteld wordt. Maar ook ontstaan comorbide 
aandoeningen ten gevolge van de behandeling. De aanwezigheid van comorbide 
aandoeningen kan de behandeling en/of prognose beïnvloeden. We gaan na of de 
richtlijnen rekening houden met comorbiditeit bij de patiënt met kanker.  
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Dit rapport beantwoordt de twee volgende onderzoeksvragen: 
1. In hoeverre besteden de tumorspecifieke specialistische richtlijnen en NHG-

standaarden aandacht aan de mogelijke rol van de huisarts bij de zorgverlening 
aan patiënten met kanker? 

2. In hoeverre is er sprake van tegenstrijdigheden in de richtlijnen voor patiënten 
met frequent voorkomende comorbiditeit?  

 

Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de werkwijze bij het beantwoorden van de twee 
onderzoeksvragen. Hoofdstuk 3 bespreekt de antwoorden op onderzoeksvraag 1. 
Hoofdstuk 4 bespreekt de resultaten van onderzoeksvraag 2 en richt zich op 
comorbiditeit. Hoofdstuk 5 vat de resultaten samen en formuleert aanbevelingen. 
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2 Werkwijze 
 
Dit hoofdstuk bespreekt hoe de onderzoeksvragen zijn beantwoord (paragraaf 2.1 en 
2.2) en welke richtlijnen zijn doorgenomen (paragraaf 2.3). 
 

2.1 Beantwoording onderzoeksvraag 1 
 
Onderzoeksvraag 1 luidt: 
 In hoeverre besteden de tumorspecifieke specialistische richtlijnen en NHG-

standaarden aandacht aan de mogelijke rol van de huisarts bij de 
zorgverlening aan patiënten met kanker? 

 
Tumorspecifieke specialistische richtlijnen 
Bij de beoordeling van de tumorspecifieke specialistische richtlijnen volgden we de 
drie fasen van de ziekte van de patiënt met kanker: diagnostiek, behandeling en 
follow-up. We analyseerden in welke mate de rol van de huisarts in de afzonderlijke 
richtlijnen expliciet benoemd is en in hoeverre de richtlijn relevante informatie 
oplevert voor de huisarts. De volgende aandachtspunten komen aan de orde: 
 
Diagnostiek 
• Bevat de richtlijn informatie voor de huisarts over criteria voor verwijzing of voor het 

zelf uitvoeren van diagnostiek? 
• Wat zegt de richtlijn over communicatie met de huisarts zodra de diagnose bekend 

is? 
 
Behandeling 
•  Bevat de richtlijn informatie over de rol van de huisarts bij de besluitvorming rond 

het behandelplan? 
• Meldt de richtlijn hoe de inhoud van het behandelplan moet worden 

gecommuniceerd met de huisarts? 
• Noemt de richtlijn termijnen waarbinnen communicatie met de huisarts moet 

plaatsvinden? 
 
Follow-up 
• Wat meldt de richtlijn over communicatie met de huisarts over de resultaten van de 

behandeling, het verwachte beloop, te verwachten complicaties, bijwerkingen van 
de behandeling en metastasen? 

• Wat meldt de richtlijn over de taakverdeling tussen specialist en huisarts, de 
coördinatie van de rol en een eventuele rol voor de huisarts in de follow-up? 

 
Doelgroep richtlijn 

• Hoort de huisarts tot de doelgroep voor wie de richtlijn is geschreven? 
 
De richtlijnen zijn systematisch beoordeeld op voor huisartsen relevante informatie. 
Daarnaast hebben we de tekst systematisch doorzocht met de zoekwoorden ‘eerstel’ 
en ‘eerste’ (voor eerstelijn) en ‘huisarts’. 
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NHG-standaarden 
Vervolgens hebben we een aantal NHG-standaarden (zie paragraaf 2.3) 
systematisch doorzocht en nagegaan of zij expliciete informatie bevatten over zorg 
aan kankerpatiënten in de follow-up fase. 
De standaarden zijn doorzocht met de volgende zoektermen: 
• kanker 
• tumor 
• maligniteit (malign) 
• carcinoom (carci) 

 

• cytostatica (cytostat) 
• bestraling (bestra) 
• radiotherapie (radiother) 
• follow-up (follow) 

2.2 Beantwoording onderzoeksvraag 2 
 
Onderzoeksvraag 2 luidt: 
 In hoeverre is er sprake van tegenstrijdigheden in de richtlijnen voor patiënten 

met frequent voorkomende comorbiditeit?  
 
Deze vraag beantwoorden we voor:  
(1) de tumorspecifieke specialistische richtlijnen, en  
(2) een aantal NHG-standaarden voor veel voorkomende chronische aandoeningen.  
 
Tabel 2.1 geeft een overzicht van de meest voorkomende chronische aandoeningen 
waarvoor patiënten op enig moment tijdens hun ziekte (kanker) de huisarts 
bezoeken.  
 
We gingen na of tumorspecifieke specialistische richtlijnen melding maakten van de 
handelwijze indien comorbide aandoeningen aanwezig waren. In een aantal NHG-
standaarden voor veel voorkomende chronische aandoeningen gingen we na of er 
expliciet aandacht was voor de aanwezigheid van een maligne tumor. 
 
Tabel 2.1: Patiënten met kanker (n=8.703) en de top-4 van chronische aandoeningen 
waarvoor zij de huisarts bezoeken  
 
Chronische aandoeningen % patiënten met deze  

chronische aandoening 
Endocriene ziekten, waaronder diabetes 

mellitus, vetstofwisselingsstoornissen en 
hypothyreoïdie 

21% 

Hart- en vaatziekten, waaronder hypertensie, 
angina pectoris, decompensatio cordis 
en CVA 

19% 

Bewegingsapparaat, waaronder osteoporose, 
artrose en reumatoïde artritis 

12% 

Luchtwegen, waaronder COPD, astma en 
chronische bronchitis  

10% 

Bron: Jabaaij et al.1 
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Tumorspecifieke specialistische richtlijnen 
We hebben de in paragraaf 2.3 genoemde tumorspecifieke specialistische richtlijnen 
systematisch doorzocht aan de hand van zoektermen op de chronische 
aandoeningen die volgens onderzoek van Jabaaij et al.1 veel voorkomen bij 
kankerpatiënten. We hebben de lijst met zoekwoorden aangevuld met een aantal 
algemenere termen voor comorbiditeit. Dat resulteerde in de volgende lijst met 
zoekwoorden (tussen haakjes de gebruikte afkorting): 
• diabetes mellitus (diabetes) 
• vetstofwisselingsstoornissen (vetstofw) 
• hypothyreoïdie (hypothy) 
• hypertensie (hypertens) 
• angina pectoris (angina) 
• decompensatio cordis (cordis) 

• CVA 
• artrose 
• osteoporose 
• reumatoïde artritis (reuma) 
• COPD 
• astma 

• chronische bronchitis (bronchitis) 
 
Om de trefkans te vergroten, voegden we de volgende zoektermen toe: 
• co-morbiditeit (co-morb) en comorbiditeit (comorb) 
• chronisch 
• hartfalen (hartf) 
• orgaan 
• lever 
• nier 
• thrombose (thromb), en verder 

o acetylsalicylzuur (acetylsa) 
o coumarinederivaten (couma) 
o NSAID 

 
Ook gingen we na of de tumorspecifieke specialistische richtlijnen verwijzen naar een 
gevalideerd instrument om comorbiditeit te meten. Er zijn verschillende instrumenten 
ontwikkeld om comorbiditeit vast te stellen. De Groot, et al.6 onderzocht de in 2003 
beschikbare instrumenten en concludeerde dat de volgende instrumenten valide en 
betrouwbaar zijn om de aanwezigheid van comorbiditeit te objectiveren en als maat 
te gebruiken in klinisch onderzoek: Charlson Index7, Cumulative Illness Rating Scale 
(CIRS)8, Index of Coexisting Disease (ICED)9 and de Kaplan Index10.  
 
NHG-standaarden 
We doorzochten voor de beantwoording van vraagstelling 2 zeven NHG-standaarden 
(zie paragraaf 2.3) met behulp van de volgende zoektermen (tussen haakjes de 
gebruikte afkorting): 

• kanker 
• tumor 
• maligniteit (malign) 
• carcinoom (carci) 

• cytostatica (cytostat) 
• bestraling (bestra) 
• radiotherapie (radiother) 

 



 

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

12 
 

2.3 Bestudeerde richtlijnen 
 
We bestudeerden specialistische richtlijnen voor borstkanker, longkanker, 
darmkanker en prostaatkanker, zijnde de meest frequent voorkomende vormen van 
kanker in Nederland. We beperkten ons tot de richtlijnen die staan vermeld op 
www.oncoline.nl. 
 
Tumorspecifieke specialistische richtlijnen 
 
Mammacarcinoom 
1. Nabon nota. Handboek organisatie mammazorg. Uitgegeven onder 

verantwoordelijkheid van het Nationaal Borstkanker Overleg Nederland. Update 
april 2008. 14 pag. 

2. Mammacarcinoom. Landelijke richtlijn met regionale toevoegingen. Versie 1.1. 
Regio: Landelijk. Datum Goedkeuring: 01-09-2008. Methodiek: Evidence based. 
313 pag. 

 
Longkanker 
1. Kleincellig Bronchuscarcinoom. Regionale richtlijn IKMN. Versie 1.2. Regio: 

IKMN. Datum Goedkeuring: 28-10-2007. Methodiek: Consensus based. 
Verantwoording: TW longtumoren IKMN. 12 pag. 

2. Niet-kleincellig Longcarcinoom. Landelijke richtlijn. Versie 1.3. Regio: Landelijk. 
Datum Goedkeuring: 15-10-2004. Methodiek: Evidence based. Verantwoording: 
Landelijke Werkgroep Longtumoren. 146 pag. 

 
Colon/rectumcarcinoom 
1. Coloncarcinoom. Landelijke richtlijn met regionale toevoegingen. Versie 2.0. 

Regio: Landelijk. Datum Goedkeuring: 09-01-2008. Methodiek: Evidence based. 
Verantwoording: Landelijke werkgroep Gastro Intestinale Tumoren. 75 pag. 

2. Rectumcarcinoom. Landelijke richtlijn. Versie 2.1. Regio: Landelijk. Datum 
Goedkeuring: 09-01-2008. Methodiek: Evidence based. Verantwoording: 
Landelijke werkgroep Gastro Intestinale Tumoren. 90 pag. 

 
Prostaatcarcinoom 
1. Prostaatcarcinoom. Landelijke richtlijn. Versie 1.0. Regio: Landelijk. Datum 

Goedkeuring: 23-07-2007. Methodiek: Evidence based. Verantwoording: 
Nederlandse Vereniging voor Urologie. 143 pag. 

 
 
NHG-standaarden 
 
Voor beantwoording van onderzoeksvraag 1 kozen we op basis van voorkomen en/of 
relevantie voor de volgende meest passende NHG-standaarden: 
 
• NHG-Standaard Acute diarree (Tweede herziening). Brühl PhC, Lamers HJ,Van 

Dongen AM, Lemmen WH, Graafmans D, Jamin RH, Bouma M.. Huisarts Wet 
2007:50(3):103-13.  
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• NHG-Standaard Acuut hoesten. Verheij ThJM, Salomé PhL, Bindels PJ, 
Chavannes AW, Ponsioen BP, Sachs APE, Thiadens HA, Romeijnders ACM, Van 
Balen JAM. Huisarts Wet 2003:46(9):496-506.  

• NHG-Standaard Maagklachten (Tweede herziening). Numans ME, De Wit NJ, 
Dirven JAM, Hurenkamp GJB, Meijer QCM, Muris JWM, Van der Laan JR, Van 
Balen JAM. Huisarts Wet 2003;46(12): 690-700.  

• NHG-Standaard Prikkelbare darm syndroom (irritable bowel syndrome). Van 
der Horst HE, Meijer JS, Muris JWM, Sprij B, Visser FMPB, Romeijnders ACM, 
Boukes FS. Huisarts Wet 2001; 44:58-65.  

• NHG-Standaard Anemie. Van Wijk MAM, Mel M, Muller PA, Silverentand WGJ, 
Pijnenborg L, Kolnaar BGM. Huisarts Wet 2003;46(1):21-9.  

• NHG-Standaard Amenorroe. Eerste herziening. Leusink GL, Oltheten JMT, 
Brugemann LEM, Belgraver A, Geertman JMA, Van Balen JAM. Huisarts Wet 
2007:50(4):159-67. 

• NHG-Standaard Diagnostiek van mammacarcinoom, Tweede herziening. De 
Bock GH, Beusmans GHMI, Hinloopen RJ, Corsten MC, Salden NMA, Scheele 
ME, Wiersma Tj. Huisarts Wet 2008:51(12):598-609.  

• NHG-Standaard Vaginaal bloedverlies. Tweede herziening. Meijer LJ, Bruinsma 
ACA, Pameijer AS, Drost B, Hohmann FP, Leusink GL, Van Cleef J, Van Balen 
JAM. Huisarts Wet 2008;51(3):128-37. 

• NHG-Standaard Bemoeilijkte mictie bij oudere mannen. Tweede herziening. 
Wolters RJ, Spigt MG, Van Reedt Dortland PFH, Gercama AJ, Klomp MLF, 
Romeijnders ACM, Starreveld JS. Huisarts Wet 2004;47(12):571-86. 

• NHG-Standaard Incontinentie voor urine. Eerste herziening. Lagro-Janssen 
ALM, Breedveldt Boer HP, Van Dongen JJAM, Lemain TJJ, Teunissen D, Van 
Pinxteren B. Huisarts Wet 2006:49(10):501-10. 

 
 
Voor beantwoording van onderzoeksvraag 2 kozen we op basis van voorkomen en/of 
relevantie, binnen de clusters van chronische aandoeningen voor de volgende meest 
passende NHG-standaarden: 
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Hart- en vaatziekten 
1. NHG-Standaard Stabiele angina pectoris (Tweede herziening). Rutten FH, 

Bohnen AM, Schreuder BP, Pupping MDA, Bouma M. Huisarts Wet 
2004:47(2):83-95.  

2. NHG-Standaard CVA. Verhoeven S, Beusmans GHMI, Van Bentum STB, Van 
Binsbergen JJ, Pleumeekers HJCM, Schuling J, Wiersma Tj. Huisarts Wet 
2004;47(101):509-20. 

3. NHG-Standaard Beleid na een doorgemaakt myocardinfarct. Grundmeijer HGLM, 
Van Bentum STB, Rutten FH, Bakx JC, Hendrick JMA, Bouma M, Eizenga WH, 
Verduijn MM. Huisarts Wet 2005:48(5):220-31.  

4. NHG-Standaard Hartfalen, Eerste herziening. Rutten FH, Walma EP, Kruizinga 
GI, Bakx HCA, Van Lieshout J. Huisarts Wet 2005;48(2):64-76. 

 
Bewegingsapparaat 
1. NHG-Standaard Osteoporose (Eerste herziening). Elders PJM, Leusink GL, 

Graafmans WC, Bolhuis AP, Van der Spoel OP, Van Keimpema JC, Van Balen 
JAM. Huisarts Wet 2005;48(11):559-570  

 
Psychische aandoeningen 
1. NHG-Standaard Depressieve stoornis (depressie) Eerste herziening. Van Marwijk 

HWJ, Grundmeijer HGLM, Bijl D, Van Gelderen MG, De Haan M, Van Weel-
Baumgarten EM, Burgers JS, Boukes FS, Romeijnders ACM. Huisarts Wet 
2003;46(11):614-33. 

 
Endocriene aandoeningen 
1. NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2, Tweede herziening. Rutten GEHM, De 

Grauw WJC, Nijpels G, Goudswaard AN, Uitewaal PJM, Van der Does FEE, 
Heine, RJ, Van Ballegooie E, Verduijn MM, Bouma M. Huisarts Wet 
2006;49(3):137-52. 
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3 Richtlijnen en de huisarts 
 
De behandeling van de patiënt bij wie kanker is gediagnosticeerd vindt vooral plaats 
in het ziekenhuis onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist. Maar de 
huisarts verdwijnt nooit geheel uit beeld. De patiënt raadpleegt de huisarts voor 
andere klachten dan de maligne tumor, maar ook aan de tumor gerelateerde 
klachten kunnen een reden zijn om de huisarts te raadplegen of kunnen anderszins 
aan de orde komen. Ook wordt de huisarts soms expliciet betrokken bij de 
nacontroles. We bespreken hier in hoeverre de tumorspecifieke specialistische 
richtlijnen aandacht besteden aan de mogelijke rol van de huisarts bij de 
zorgverlening van patiënten met kanker (paragraaf 3.1). We doen dit voor de 
verschillende fasen in het traject: diagnostiek (zie 3.1.1), behandeling (zie 3.1.2) en 
follow-up (zie 3.1.3). Voor elke richtlijn afzonderlijk gaan we na of de huisarts hierin 
ter sprake komt, of de huisarts een rol krijgt toebedeeld en of er aandacht is voor de 
communicatie met de huisarts. In subparagraaf 3.1.4 bespreken we wie betrokken 
waren bij de samenstelling van de specialistische richtlijn en voor welke doelgroepen 
de richtlijn is bestemd. Vervolgens bespreken we in paragraaf 3.2 of NHG-
standaarden informatie bevatten over zorg aan kankerpatiënten in de follow-upfase. 
 

3.1 Tumorspecifieke specialistische richtlijnen 

3.1.1 Fase: ‘diagnostiek’ 
De specialist is degene die in het algemeen de uiteindelijke diagnose kanker stelt, 
maar de huisarts is degene die de patiënt naar de specialist verwijst voor het stellen 
van de diagnose. De huisarts verwijst een patiënt bij een verdenking op een maligne 
tumor. Afhankelijk van de symptomen, de locatie van de tumor en de mogelijkheden 
voor diagnostiek die de huisarts tot zijn/haar beschikking staan, is er bij verwijzing al 
meer of minder uitgebreid diagnostisch onderzoek verricht. We gingen na of de 
richtlijnen aanwijzingen geven voor diagnostiek door de huisarts en criteria voor 
verwijzing. 
Onafhankelijk van de uitslag is het belangrijk dat de huisarts weet heeft van de 
gestelde diagnose. We bespreken voor de afzonderlijke richtlijnen wat zij vermelden 
over communicatie met de huisarts in de diagnostische fase. Tabel 3.1 geeft een 
samenvatting van de resultaten. 
 

Mammacarcinoom 
De Nabon-nota “De organisatie van diagnostiek en behandeling van 
mammapathologie in Nederland” is opgesteld door van de Vereniging Integrale 
Kankercentra. De nota besteedt expliciet aandacht aan de communicatie met de 
huisarts en op welk moment in het hele traject dit moet plaatsvinden. 
De nota beschrijft hoe de organisatie van de diagnostiek, behandeling, begeleiding 
en follow-up op een geïntegreerde en multidisciplinaire wijze vorm gegeven dient te 
worden door een team van professionals met specifieke expertise in de 
mammapathologie: het mammateam. Aan het team moeten consulenten worden 
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toegevoegd zoals de psycholoog, fysiotherapeut, plastisch chirurg, klinisch 
geneticus, diëtist en een expert op het gebied van palliatieve zorg.  
 
De nota noemt termijnen waarbinnen patiënten moeten worden gezien voor 
diagnostiek, het stellen van de diagnose en het meedelen van de diagnose aan de 
patiënte. De nota meldt dat ‘het mammateam ervoor moet zorg dragen dat de 
huisarts zodanig geïnformeerd wordt dat hij op de hoogte is van de diagnose, van het 
behandelplan en van de bijwerkingen van iedere voorgestelde systemische 
behandeling.’(p.11) Aangegeven is dat de huisarts preoperatief bericht dient te 
krijgen. De nota noemt de huisarts ook als iemand met wie de patiënte mogelijk een 
gesprek kan houden na het ontvangen van slecht nieuws. 
 
Ook de richtlijn ‘Mammacarcinoom’ besteedt aandacht aan de rol van de huisarts in 
de diagnostische fase. De richtlijn bespreekt verschillende mogelijke trajecten: 
bevolkingsonderzoek borstkanker (BOB), screening buiten BOB, en diagnostiek van 
symptomatische patiënten.  
 
BOB 
Een deel van patiënten wordt gediagnosticeerd via het bevolkingsonderzoek 
borstkanker. De huisarts ontvangt bericht van een positieve uitslag voordat de 
patiënte is geïnformeerd (p.16). De patiënte dient bij voorkeur binnen tien dagen 
bericht krijgen. De richtlijn geeft aan waaruit de informatie minimaal dient te bestaan 
(lokalisatie, aard, en dergelijke) en beschrijft puntsgewijs welke stappen de huisarts 
vervolgens moet nemen. 
 
Screening buiten BOB 
Bepaalde groepen vrouwen hebben een hogere kans op het ontwikkelen van 
mammacarcinoom. De richtlijn beschrijft uitgebreid de relatieve risico’s van een 
aantal factoren voor het ontstaan van mammacarcinoom. De richtlijn geeft aan 
wanneer verwijzing naar een afdeling Klinische Genetica is geïndiceerd, wanneer 
screening buiten BOB (op de mammapoli, toevoeging LJ) is geïndiceerd en hoe en 
hoe vaak onderzoek moet plaatsvinden.  
De richtlijn geeft geen informatie over hoe en binnen welke termijnen de 
verslaglegging door afdelingen Klinische Genetica richting huisarts moet 
plaatsvinden.  
Voor de verslaglegging van onderzoek op de mammapoli, zie onder ‘diagnostiek 
symptomatische patiënten’. 
 
Diagnostiek van symptomatische patiënten 
De richtlijn vermeldt duidelijke criteria voor verwijzing van een patiënte naar de 
mammapoli (p.36). 
De richtlijn beschrijft hoe de verslaglegging moet plaatsvinden: “een verslag dient 
beknopt te zijn en de volgende structuur te hebben” en geeft vervolgens de punten 
die moeten worden vermeld (p. 40). “Tussen het onderzoek en de verslaglegging 
mogen niet meer dan twee werkdagen liggen” (p. 43).  
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Longkanker 
De richtlijn ‘Kleincellig Bronchuscarcinoom’ geeft informatie voor de huisarts over de 
te volgen stappen bij het stellen van de diagnose. Welke vragen moet de huisarts 
stellen bij het afnemen van de anamnese, welk lichamelijk onderzoek moet hij 
verrichten en welk aanvullend onderzoek? Bij een sterke verdenking op 
longcarcinoom verwijst de huisarts naar de longarts (p.2), die de uiteindelijke 
diagnose stelt. De richtlijn meldt niet op welk moment en hoe de longarts de 
diagnose moet communiceren met de huisarts. 
 
De richtlijn ‘Niet-kleincellig Longcarcinoom’ is veel explicieter en besteedt veel 
aandacht aan het belang van een goede communicatie met de huisarts en maakt ook 
concreet hoe dit moet plaatsvinden. De richtlijn bevat een apart hoofdstuk 
‘Organisatie van zorg’. Zo is er veel aandacht voor de wijze van verslaglegging in het 
patiëntendossier en hoe en wanneer overleg met de huisarts dient plaats te vinden. 
De inbreng van de huisarts wordt van het begin af aan op prijs gesteld. ‘De huisarts 
dient in principe aanwezig te zijn bij de bespreking (in het multidisciplinair overleg 
(MDO), toevoeging LJ) evenals een medewerker van het psychosociaal team.’ (p.63) 
Voor de verschillende stadia van de ziekte, diagnostiek, behandelingscriteria, 
behandeling en follow-up, is nauwkeurig beschreven wat er in het patiëntendossier 
moet staan. 
“Het dossier is niet alleen van belang voor de behandelaar tijdens het 
patiëntencontact, maar het vormt ook het uitgangspunt bij het overleg met andere 
specialismen en bij waarneming in diensttijd.” Ook aan het patiënten perspectief 
moet aandacht worden besteed in het patiënten dossier: “Gaat het om een patiënt 
met een nieuw ontdekt longcarcinoom of een vermoeden daarvan, dan is er in 
essentie onderscheid te maken in bevindingen die de patiënt zelf betreffen en onder 
meer aangeven welke behandeling hij of zij kan en wil ondergaan….”. Ook wat er 
besproken is met de patiënt moet worden vastgelegd in het dossier. De te bespreken 
items worden apart genoemd. 
 
De richtlijn maakt melding van een ‘format’ dat beschikbaar is om patiëntengegevens 
te kunnen presenteren tijdens het multidisciplinair overleg. Dit ‘format’ kan vervolgens 
met ‘een druk op de knop’ worden geconverteerd naar een verslag (zie bijlage 24 
van de richtlijn).  
De richtlijn geeft aan dat dit verslag bij voorkeur binnen 2 en maximaal 5 werkdagen 
moet worden verstuurd naar de huisarts (p.64). 
 
De richtlijn noemt in het hoofdstuk ‘Organisatie van zorg’ ook termijnen waarbinnen 
de patiënt moet worden gezien na verwijzing door de huisarts en termijnen voor het 
stellen van de diagnose en het starten van de behandeling (p.60).  
 
Deze richtlijn heeft veel aandacht voor multidisciplinaire samenwerking, hetgeen blijkt 
uit het opnemen van eisen waaraan het patiënten dossier moet voldoen, het geven 
van een sjabloon voor de presentatie van de bevindingen tijdens het MDO en de 
mogelijkheid deze daarna de converteren naar een verslag. Ook is in de richtlijn 
opgenomen binnen hoeveel dagen na het MDO de huisarts het verslag dient te 
hebben. Kortom, de richtlijn heeft veel aandacht voor de rol en plaats van de huisarts 
en het belang van een goede communicatie met de huisarts.  
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Colon- en rectumcarcinoom 
Volgens de inleiding van de richtlijnen ‘Coloncarcinoom’ en ‘Rectumcarcinoom’ hoort 
de huisarts tot de beoogde doelgroep van de richtlijn. Vervolgens wordt de huisarts in 
beide richtlijnen niet meer genoemd.  
De richtlijn noemt geen criteria voor verwijzing op verdenking van colon- of rectum-
carcinoom. 
De paragraaf ‘informatieverstrekking’ bespreekt alleen de informatieverstrekking aan 
de patiënten en noemt niet de huisarts. Welke informatie op welk moment aan de 
huisarts zou moeten worden gestuurd, komt niet in de richtlijn ter sprake. 
 

Prostaatcarcinoom 
De richtlijn ‘Prostaatcarcinoom’ beschrijft uitgebreid de te verrichten diagnostiek, 
maar noemt niet welke rol de huisarts hierin vervult en bij welke symptomen de 
huisarts moet verwijzen naar de tweedelijn. 
De richtlijn meldt dat ‘na het stellen van de diagnose op korte termijn een brief 
gestuurd dient te worden aan de huisarts en eventueel de verwijzende specialist.’ 
(p.22) De richtlijn meldt niet hoe lang deze termijn mag zijn of te communiceren 
onderwerpen.
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3.1.2 Fase: ‘behandeling’ 
De specialist stelt de uiteindelijke diagnose kanker, stelt een behandelplan op en 
voert de behandeling uit. De huisarts zal in deze fase mogelijk enigszins naar de 
achtergrond schuiven, maar voor veel patiënten zal de huisarts, ook in de 
behandelfase, in beeld blijven. De huisarts is immers degene bij wie de patiënt al 
lang in ‘zorg’ is en veel van hem/haar weet. Een randvoorwaarde voor een goede 
huisartsenzorg is dat deze op de hoogte is van de diagnose, de behandeling en de 
prognose. 
We bespreken of de richtlijnen informatie bevatten over de rol van de huisarts bij de 
besluitvorming rond het behandelplan, hoe en welke informatie over het 
behandelplan aan de huisarts moet worden gecommuniceerd en de termijnen 
waarbinnen de communicatie moet plaatsvinden. Tabel 3.2 geeft een samenvatting 
van de resultaten. 
 

Mammacarcinoom 
De Nabon-nota beschrijft dat “het mammateam ervoor moet zorgdragen dat de 
huisarts zodanig geïnformeerd wordt dat hij op de hoogte is van […] het 
behandelplan en van de bijwerkingen van iedere voorgestelde systemische 
behandeling. Dergelijke communicatie behoort in ieder geval plaats te hebben 
gevonden bij de eerste postoperatieve polikliniekcontrole en bij iedere wijziging in de 
behandeling” (p.11). 
De huisarts wordt ook genoemd in de paragrafen die betrekking hebben op de 
besluitvorming rond het behandelplan na de diagnosestelling. Aangegeven is dat de 
huisarts preoperatief bericht dient te krijgen en moet worden ingelicht over 
achtergronden van follow-up beleid, resultaten van de behandeling en het te 
verwachten beloop.  
De nota noemt de huisarts ook als iemand met wie de patiënte kan praten over het 
voorgestelde behandelplan. De Nabon-nota noemt wel momenten waarop, maar 
geen termijnen waarbinnen het een en ander moet plaatsvinden of worden 
gecommuniceerd met de huisarts. 
 
De paragraaf ‘Ondersteunende zorg’ van het hoofdstuk ‘Lokaal uitgebreid 
mammacarcinoom’ (p.130) van de richtlijn ‘Mammacarcinoom’ beschrijft welke 
informatie de patiënte dient te krijgen: de behandeling is curatief van opzet, zwaar en 
heeft bijwerkingen. De richtlijn meldt dat de “huisarts op de hoogte dient te zijn van 
de complexe behandeling van lokaal uitgebreid mammacarcinoom en de curatieve 
intentie en eventuele beperkingen ervan.” (p.131) Er is niet expliciet aangegeven 
welke informatie moet worden gecommuniceerd met de huisarts. De richtlijn noemt 
geen termijnen waarbinnen informatie met de huisarts moet worden 
gecommuniceerd. 
De richtlijn raadt aan om bij oudere of fragiele patiënten te overwegen de huisarts 
[…] te raadplegen (p.145). Voor andere categorieën patiënten wordt de huisarts niet 
expliciet genoemd. 
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Longkanker 
De huisarts komt niet voor in de beschrijving van de behandeling in de richtlijn 
‘Kleincellig Bronchuscarcinoom’. Niet bij het behandelplan en ook niet bij de 
besluitvorming. De richtlijn meldt niets over communicatie over het behandelplan met 
de huisarts of het moment waarop dat dient plaats te vinden. 
 
De richtlijn ‘Niet-kleincellig Longcarcinoom’ ziet de huisarts als partner in het hele 
traject van behandeling en follow-up. De richtlijn meldt niets over de rol van de 
huisarts bij de besluitvorming rond het behandelplan, maar adviseert wel de 
aanwezigheid van de huisarts bij het multidisciplinair overleg. Inbreng aldaar is dan 
mogelijk (p.63). 
De richtlijn beschrijft uitgebreid welke informatie tijdens het multidisciplinair overleg 
beschikbaar moet zijn (p.62). Deze informatie moet in het verslag komen, naast de 
reactie van de patiënt op de diagnose en het behandelingsvoorstel, [....], de te 
verwachten bijwerkingen, prognose en bijbehorende onzekerheden en eventuele 
benodigde psychosociale ondersteuning (p.64). Aangegeven wordt dat de huisarts 
binnen maximaal 5 werkdagen een geaccordeerd verslag dient te krijgen (p.64). “Bij 
het beëindigen van (delen van) de behandeling en ook bij wijzigingen in de situatie 
wordt een nieuw gedateerd bericht verstuurd, en indien aanwezig, een plan van 
aanpak” (p.64). 
De richtlijn geeft aan dat er een ‘format’ beschikbaar is, waarmee de gegevens in het 
MDO kunnen worden gepresenteerd en dat na het overleg kan worden 
geconverteerd naar een verslag (p.64). 
 

Colon- en rectumcarcinoom 
Zowel de richtlijn ‘Coloncarcinoom’ (p.41) als de richtlijn ‘Rectumcarcinoom’ (p.51) 
gaan in een aparte paragraaf over ‘besluitvorming’ in op het belang van 
‘gezamenlijke besluitvorming’ (shared decision making) door patiënt en arts en de 
invloed die dit heeft op de tevredenheid met de behandeling. De richtlijn noemt wel 
de behandelend arts en niet nader gespecificeerde ‘andere betrokken hulpverleners’ 
maar niet de huisarts als mogelijke gesprekspartner voor de patiënt over keuzes in 
het te volgen beleid of het ontvangen van emotionele ondersteuning. 
De paragraaf ‘Informatieverstrekking’ bespreekt alleen de informatieverstrekking aan 
patiënten. Noch de richtlijn ‘Coloncarcinoom’ noch de richtlijn ‘Rectumcarcinoom’ 
meldt dat de huisarts op de hoogte moet worden gesteld van de behandeling. Welke 
informatie en op welk moment deze dan aan de huisarts zou moeten worden 
gestuurd, komt niet in de richtlijn ter sprake. 
Er is oog voor een multidisciplinaire aanpak maar deze beperkt zich tot de muren van 
het ziekenhuis. “In een ziekenhuis worden duidelijke afspraken gemaakt welke 
hulpverlener wanneer verantwoordelijk is voor het informeren van de patiënt” (p.43). 
Het moet voor de patiënt duidelijk zijn wie het aanspreekpunt is. Communicatie van 
tweedelijnsbehandelaars met de huisarts wordt niet genoemd. 
Kortom, deze richtlijnen hebben nauwelijks aandacht multidisciplinaire samenwerking 
met de eerstelijn. Er is geen aandacht voor rol/plaats van huisarts en het belang van 
een goede communicatie met de huisarts.  
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Prostaatcarcinoom 
De richtlijn ‘Prostaatcarcinoom’ bevat een hoofdstuk ‘Besluitvorming over de 
behandeling’: “patiënten met prostaatcarcinoom zijn het meest tevreden over de 
gekozen behandeling als de behandelbeslissing in overleg wordt genomen [....]” 
(p.74). De huisarts wordt hierin geen expliciete rol toegekend. 
De richtlijn vermeldt niet dat de huisarts moet worden geïnformeerd over de inhoud 
van het behandelplan of termijnen waarbinnen dat zou moeten gebeuren. 
De richtlijn beschrijft in het hoofdstuk ‘Behandeling’ in de sub-paragraaf 
‘Communicatie’ dat de voorlichting en begeleiding na behandeling wordt afgestemd 
op de individuele voorkeuren en wensen van de patiënt (p.41). “Specifieke aandacht 
behoeft de aanwezigheid van postoperatieve pijn, plaskachten, katheterzorg, 
incontinentie en erectiele disfunctie.” “Zonodig worden de huisarts en de verwijzend 
specialist op de hoogte gesteld” (van deze specifieke aandachtspunten?, toevoeging 
LJ) (p.42).  
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3.1.3 Fase: ‘follow-up’ 
De eerste controles na afloop van de (initiële) behandeling zullen in de regel gedaan 
worden door de behandelend specialist. Maar hoe verder de initiële behandeling in 
het verleden ligt, hoe groter de kans dat de huisarts een deel van de nacontroles 
overneemt, al dan niet volgens afspraak. Dit zal zeker het geval zijn als geen 
invasieve of hoog-technische methoden hoeven te worden gebruikt. We 
inventariseerden wat de verschillende richtlijnen vermelden over de follow-up en de 
rol van de huisarts. Tabel 3.3 geeft een samenvatting van de resultaten. 
 

Mammacarcinoom 
De Nabon-nota meldt dat de huisarts op de hoogte moet zijn gesteld van de 
resultaten van de behandeling, het verwachte beloop en de achtergronden van het 
follow-up beleid bij de eerste postoperatieve polikliniekcontrole van de patiënte 
(p.11). Ook moeten specialist en huisarts de coördinatie van de zorg met elkaar 
bespreken. Het moet duidelijk zijn wie wat doet en wat de rol van de huisarts is in de 
follow-up (p.11). 
 
De richtlijn ‘Mammacarcinoom’ meldt niet expliciet dat de huisarts op de hoogte moet 
worden gesteld van de resultaten van de behandeling en het verwachte beloop. Maar 
het hoofdstuk ‘Controle na behandeling’ (p.150) meldt wel dat ‘het de patiënte en 
haar huisarts glashelder moet zijn wie de follow-up coördineert.’ Beschreven is welke 
overwegingen een rol spelen bij de keuze voor degene die de follow-up coördineert. 
De richtlijn kent de huisarts een actieve rol toe in de follow-up van bepaalde 
categorieën patiënten met mammacarcinoom. De specialist moet de patiënte dan 
actief terugverwijzen naar de huisarts met duidelijke instructies voor follow-up en hoe 
te handelen in geval van klachten (p.150). Ook aan de patiënte moet worden verteld 
hoe de taakverdeling zal zijn tussen specialist en huisarts in de follow-up fase. De 
richtlijn vermeldt niet welke informatie de huisarts dient te krijgen indien niet actief 
wordt terugverwezen naar de huisarts. Ook is niet vermeld hoe en op welk moment 
de communicatie dient plaats te vinden. 
 

Longkanker 
Patiënten met kleincellig bronchuscarcinoom zijn zelden te genezen en hebben 
veelal een korte overlevingsduur. Bij kleincellig bronchuscarcinoom is de follow-up 
vooral gericht op de kwaliteit van leven en het verminderen en verzachten van 
klachten en symptomen. De richtlijn meldt niets over follow-up schema’s. De reden 
hiervoor is dat actieve follow-up alleen zinvol is als patiënten bij een recidieftumor 
alsnog te genezen zijn of als complicaties van gegeven therapie behandelbaar zijn. 
Wel kan actieve follow-up de kwaliteit van leven mogelijk verbeteren als niet te 
genezen recidieven, metastasen en complicaties van eerder gegeven behandeling 
eerder worden ontdekt waardoor kan worden ingegrepen. 
Als een niet te genezen patiënt klachten heeft, is het afhankelijk van de specifieke 
situatie of controle en/of behandeling plaats vindt in de eerste- of tweedelijn. Maar de 
richtlijn meldt niets over actieve terugverwijzing naar de huisarts of hoe de nazorg 
geregeld moet worden. “Wel is het van groot belang dat zowel patiënt als huisarts op 
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de hoogte zijn van symptomen die kunnen wijzen op metastasen met ernstige 
complicaties op den duur, die, mits tijdig onderkend, voorkomen kunnen worden 
(dreigende dwarslaesie, ernstige klachten van een plexus brachialis laesie)” (p.8). De 
richtlijn vermeldt niet op welk moment en hoe de communicatie met de huisarts moet 
plaatsvinden. 
 
De richtlijn ‘Niet-kleincellig Longcarcinoom’ meldt niet dat de huisarts op de hoogte 
moet worden gesteld van de resultaten van de behandeling en het verwachte beloop, 
maar beschrijft wel een mogelijke rol van de huisarts in de follow-up. De routine 
follow-up na behandeling is volgens de richtlijn in de regel eenvoudig, bestaande uit 
een anamnese, lichamelijk onderzoek en eventueel een thoraxfoto. Ook is de 
frequentie van de follow-up aangegeven. Afhankelijk van de gegeven behandeling en 
andere overwegingen (niet nader gedefinieerd) kan de follow-up door de longarts, de 
radiotherapeut of de huisarts gebeuren (p.54). De richtlijn adviseert om de huisarts in 
te schakelen als er zich psychosociale problemen voordoen in het sociale systeem 
(p.69). 
De richtlijn gaat er vanuit dat de patiënt in alle fasen van de behandeling contact 
heeft met de huisarts. Patiënten kloppen vaak als eerste bij de huisarts aan als zich 
problemen voordoen na de behandeling (p.54). De richtlijn beschrijft welke 
problemen zich kunnen voordoen na combinatiebehandelingen, maar geeft niet 
expliciet aan deze te communiceren met de huisarts. Combinatiebehandelingen in de 
vorm van chirurgie en radiotherapie, of chemotherapie, gevolgd door chirurgie en/of 
radiotherapie kunnen bijvoorbeeld bestralingspneumonitis en -fibrose, thoracale pijn 
of longfunctieverlies tot gevolg hebben (p.54). 
De richtlijn heeft ook veel aandacht voor de psychosociale gevolgen van diagnose, 
behandeling en prognose. Steeds wordt hierbij ook de huisarts genoemd. “Vanaf het 
begin en vervolgens in alle fasen van diagnostiek en behandeling dienen medisch 
specialist, huisarts [....] gericht te zijn op het vragen naar en behandelen van fysieke 
symptomen [...], daar vroegtijdige medische en/of gedragsmatige behandeling van 
deze symptomen het psychosociaal functioneren en de kwaliteit van leven kan 
bevorderen” (p.67). En een paar bladzijden verder: “Huisarts, medisch specialist [...] 
dienen zich er van bewust te zijn dat basale psychosociale zorg al vanaf de 
beginfase van diagnostiek en behandeling moet worden aangeboden” (p.69). “De 
medische behandelaars, zoals huisarts, longarts, [...] bieden begeleiding en 
emotionele steun tijdens de contacten in het kader van de primaire medische 
behandeling” (p.69). “Bij blijvende psychosociale klachten en/of psychosociaal 
disfunctioneren kunnen huisarts, longarts [...] gespecialiseerde psychosociale zorg 
aanbieden of, na inventarisatie van de aard van de problematiek, verwijzen” (p.70). 
 
Door steeds andere disciplines te noemen laten de opstellers van de richtlijn zien dat 
zij multidisciplinaire samenwerking belangrijk vinden. Dit wordt ook expliciet 
benoemd: “Voor een adequate begeleiding is een goede afstemming tussen de 
verschillende betrokken behandelaars vanaf het moment van diagnose tot het 
moment van overlijden van groot belang. Goede communicatie, multidisciplinair 
overleg en overdrachten, zowel tijdens ziekenhuisopname als van de tweede naar de 
eerste lijn, zijn in alle fasen van diagnostiek en behandeling onontbeerlijk.” (p.69) 
“Een goede communicatie en afstemming met de huisarts komt de zorg voor de 
patiënt ten goede.” (p.54). 
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Voor elke fase beschrijft de richtlijn consciëntieus wat er minimaal in het 
patiëntendossier moet staan. (p.15, 34, 50, 54) Niet duidelijk is of deze informatie, 
net als in de diagnostische fase, naar de huisarts wordt gestuurd. 
 

Colon- en rectumcarcinoom 
De richtlijnen ‘Coloncarcinoom’ en ‘Rectumcarcinoom’ geven overzichten van 
mogelijke follow-up schema’s van herhaal- en controle-bezoeken. Beschreven wordt 
hoe lokale recidieven te ontdekken en het wel of niet uitvoeren van colonoscopie bij 
het opsporen van metastasen. Gemeld wordt dat het voor de patiënt duidelijk moet 
zijn wie het aanspreekpunt is (p. 40 richtlijn ‘Coloncarcinoom’ en p.50 richtlijn 
‘Rectumcarcinoom’). De richtlijnen bevatten geen vermeldingen over de rol van 
huisartsen bij de follow-up.  
 

Prostaatcarcinoom 
Patiënten met prostaatcarcinoom hebben in de regel een lange overlevingsduur. 
Voor patiënten met een gelokaliseerd prostaatcarcinoom kan, naast actief volgen, 
gekozen worden uit drie verschillende behandelingen. De gemiddelde kans op 
overleving is voor alle opties ongeveer gelijk (p. 23). De richtlijn adviseert om bij 
welomschreven groepen patiënten te kiezen voor ‘actief volgen’. De richtlijn kent de 
huisarts hierin een expliciete rol toe. “Bij een stabiel PSA (of bij slechts zeer geringe 
stijging) kan de huisarts en/of een gespecialiseerd verpleegkundige gevraagd 
worden om jaarlijks het PSA te laten bepalen na het nadir. Bij de aanvang van de 
follow-up wordt besproken wat het doel is van de vervolgafspraken, wat de frequentie 
is, voor hoe lang en wie de follow-up uitvoeren (uroloog, radiotherapeut, anderen). 
De patiënt moet weten wat voor specifieke klachten kunnen optreden en tot welke 
zorgverlener hij zich dan kan wenden” (p.49). 
De richtlijn beschrijft welke klachten en bijwerkingen zich kunnen voordoen. 
“Specifieke aandacht behoeft de aanwezigheid van postoperatieve pijn, plasklachten, 
katheterzorg, incontinentie en erectiele disfunctie” (p.41). Na chirurgie en bestraling 
kunnen patiënten urologische klachten houden, darmklachten na (vooral) uitwendige 
radiotherapie en seksuele klachten (erectie stoornissen) na elke van de drie 
behandelmodaliteiten (p.48). Er wordt overigens niet expliciet beschreven dat deze 
informatie ook moet worden gecommuniceerd met de huisarts 
Wel meldt de richtlijn dat de huisarts op de hoogte moet worden gesteld van het 
beleid, ook als deze het ‘actief volgen’ niet op zich neemt (p.58, p.69). 
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3.1.4 Doelgroep en samenstellers richtlijnen 
Tumorspecifieke specialistische richtlijnen zijn opgesteld voor de behandeling van 
patiënten met kanker in de tweedelijn. We gaan na wat de richtlijnen melden over de 
doelgroepen voor wie de richtlijn is bestemd en of huisartsen betrokken waren bij de 
totstandkoming. 
 

Mammacarcinoom 
De Nabon-nota geeft niet aan voor welke doelgroepen de nota is geschreven.  
De richtlijn ‘Mammacarcinoom’ meldt dat ‘de richtlijn is geschreven voor alle leden 
van de beroepsgroepen die aan de ontwikkeling van deze richtlijn hebben 
bijgedragen’. Aangezien het NHG deel uitmaakte van de werkgroep, is de richtlijn 
ook bestemd voor huisartsen.  
 

Longkanker 
De richtlijn ‘Kleincellig Bronchuscarcinoom’ geeft niet aan voor wie de richtlijn is 
bestemd. De richtlijn is samengesteld door de werkgroep Regionale Tumorwerkgroep 
Longtumoren. Er wordt niet vermeld wie zitting hebben/hadden in deze werkgroep.  
De richtlijn ‘Niet-kleincellig Longcarcinoom’ is volgens de inleiding bestemd voor 
longartsen, (thorax)chirurgen, radiotherapeuten, medisch oncologen, huisartsen, 
oncologieverpleegkundigen, IKC-consulenten, pathologen, psychologen, radiologen, 
nucleair-geneeskundigen en epidemiologen. Huisartsen waren betrokken bij het tot 
stand komen van de richtlijn. 
 

Colon- en rectumcarcinoom 
Zowel de richtlijn ‘Coloncarcinoom’ als de richtlijn ‘Rectumcarcinoom’ schrijven het 
volgende over de doelgroep: ‘De richtlijn is bedoeld voor alle zorgprofessionals die bij 
de behandeling van patiënten met een coloncarcinoom/rectumcarcinoom betrokken 
zijn: huisartsen, chirurgen, medisch oncologen, maag-darm-leverartsen, 
radiotherapeuten, radiologen, pathologen, nucleair geneeskundigen, apothekers, 
oncologieverpleegkundigen en IKC-consulenten.’ Huisartsen maakten geen deel uit 
van de werkgroep die de richtlijnen samenstelde. 
 

Prostaatcarcinoom 
De richtlijn ‘Prostaatcarcinoom’ is bestemd voor alle professionals die betrokken zijn 
bij de diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met prostaatcarcinoom, 
zoals urologen, radiotherapeuten, medisch oncologen, huisartsen, 
oncologieverpleegkundigen, IKC-consulenten, pathologen, maatschappelijk werkers, 
psychologen, radiologen en nucleair-geneeskundigen. De huisarts wordt niet 
expliciet genoemd als behorend tot de doelgroep. Huisartsen waren ook niet 
vertegenwoordigd in de werkgroep. 
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3.2 NHG-standaarden 
Na de behandeling in de tweedelijn komt de huisarts vaak weer meer in beeld. We 
bespreken in hoeverre NHG-standaarden informatie bevatten over zorg aan 
kankerpatiënten in de follow-fase. 
 

Acute diarree 
De NHG-Standaard Acute diarree geeft richtlijnen voor de diagnostiek en het beleid 
bij patiënten met acute infectieuze diarree en voor de preventie van acute infectieuze 
diarree bij reizigers. De standaard noemt risicofactoren voor een ernstiger beloop, 
waaronder het gebruik van cytostatica of andere medicatie die de immuniteit 
onderdrukt (p.335), gegeneraliseerde maligniteit en bestraling (p.343) Patiënten met 
complicerende aandoeningen dienen te worden verwezen (p.337). 
Naast infectieuze oorzaken kan diarree ook een niet-infectieuze oorzaak hebben, 
waaronder een tumor, bestraling en het gebruik van cytostatica (p.343), maar de 
richtlijn beperkt zich tot infectieuze oorzaken. 
 

Acuut hoesten 
De NHG-Standaard Acuut hoesten geeft richtlijnen voor de diagnostiek, voorlichting 
en behandeling van acuut hoesten. De standaard gaat in op infectieuze en niet-
infectieuze oorzaken van acuut hoesten. Bij de anamnese en diagnostiek dient de 
huisarts bedacht te zijn op een maligniteit en eventueel te verwijzen voor 
specialistisch onderzoek. De standaard besteedt geen specifieke aandacht aan 
patiënten die zijn behandeld voor kanker. 
 

Maagklachten 
De NHG-standaard Maagklachten besteedt veel aandacht aan het uitsluiten van een 
maligne tumor bij de patiënt die zich presenteert met maagklachten: welke 
diagnostiek moet er plaatsvinden op welk moment en wanneer is welke behandeling 
geïndiceerd. De standaard besteedt geen specifieke aandacht aan patiënten die zijn 
behandeld voor kanker.  
 

Prikkelbare darm syndroom 
Volgens de inleiding geeft de NHG-Standaard Prikkelbare darm syndroom ‘richtlijnen 
voor diagnostiek, voorlichting en behandeling van volwassen patiënten met het 
prikkelbare darm syndroom.’ De standaard besteedt veel aandacht aan het stellen 
van de juiste diagnose en het uitsluiten van maligniteit, inflammatoire darmziekte of 
andere darmaandoeningen bij de patiënt die zich presenteert met darmklachten: 
welke diagnostiek moet er plaatsvinden op welk moment en wanneer is welke 
behandeling geïndiceerd. De standaard besteedt geen specifieke aandacht aan 
patiënten die zijn behandeld voor kanker.  
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Anemie 
De NHG-Standaard Anemie geeft richtlijnen voor diagnostiek en beleid bij patiënten 
bij wie een te laag gehalte aan hemoglobine (Hb) in het bloed is vastgesteld. Anemie 
kan het gevolg zijn van een grote verscheidenheid aan aandoeningen. De standaard 
vermeldt welke diagnostiek moet plaatsvinden op welk moment en wanneer welke 
behandeling is geïndiceerd.  
Verschillende chronische ziekten kunnen anemie veroorzaken, ook wel ‘anemie door 
chronische ziekte’ genoemd. Het precieze mechanisme is onbekend. Onder de 
aandoeningen die dit type anemie kunnen veroorzaken, vallen ook (niet nader 
genoemde) maligniteiten. De richtlijn beschrijft welke acties de huisarts dient te 
ondernemen indien er sprake is van een ’anemie door een chronische ziekte’: 
overleg met de specialist bij wie de patiënt eventueel onder behandeling is voor de 
betreffende aandoening. Indien de ’anemie door een chronische ziekte’ mogelijk het 
gevolg is van een onlangs - in de voorafgaande maand – doorgemaakte aandoening 
waarvan de patiënt inmiddels hersteld is, controleert de huisarts na één maand het 
Hb. Indien dat dan nog verlaagd is, overlegt de huisarts alsnog met een specialist.’ 
(p.1282). 
De standaard besteedt geen specifieke aandacht aan patiënten die zijn behandeld 
voor kanker. 
 

Amenorroe 
De NHG-Standaard Amenorroe geeft richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling 
van amenorroe: het niet optreden van menstrueel bloedverlies in de fertiele 
levensfase. 
Voetnoten melden dat ‘amenorroe kan optreden bij gebruik van onder andere 
cytostatica, zoals cyclofosfamide’ (p.589) en dat ‘een vroegtijdige overgang kan 
worden veroorzaakt door chemotherapie, radiotherapie of oöforectomie bij 
maligniteiten […]’ (p.592). 
De standaard besteedt geen specifieke aandacht aan patiënten die zijn behandeld 
voor kanker. 
 

Mammacarcinoom 
Hoewel de titel doet vermoeden dat de NHG-Standaard zich beperkt tot de 
diagnostiek van mammacarcinoom, blijkt uit de inleiding dat het doel van de 
standaard breder is. De standaard bevat ook aanbevelingen voor de rol van de 
huisarts bij de follow-up van vrouwen met borstkanker in de voorgeschiedenis. De 
standaard schrijft dat ‘in toenemende mate de begeleiding en controle wordt 
overgedragen aan de huisarts’ (p.600). ‘Patiënten die een borstsparende operatie 
hebben ondergaan en inmiddels ouder zijn dan 60 jaar, kunnen 5 jaar na de primaire 
behandeling worden terugverwezen naar de huisarts. De huisarts heeft dan de regie 
over de follow-up. Deze bestaat uit jaarlijkse palpatie en een mammogram om de 
twee jaar.’ 
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Vaginaal bloedverlies 
De NHG-Standaard Vaginaal bloedverlies geeft richtlijnen voor de diagnostiek en 
behandeling bij klachten over (voor de patiënte) abnormaal vaginaal bloedverlies. De 
standaard meldt dat gebruik van tamoxifen (bij de behandeling van het mamma-
carcinoom) het risico op een endometriumcarcinoom verhoogt met een factor 4 
(p.709). 
De standaard besteedt verder geen specifieke aandacht aan patiënten die zijn 
behandeld voor kanker. 
 

Bemoeilijkte mictie bij oudere mannen 
De NHG-Standaard Bemoeilijkte mictie bij oudere mannen geeft richtlijnen voor de 
diagnostiek en het beleid bij mannen ouder dan 50 jaar met bemoeilijkte mictie. De 
standaard meldt dat de aanwezigheid van mictieklachten geen reden is om op zoek 
te gaan naar prostaatcarcinoom, omdat bemoeilijkte mictie geen vroeg symptoom of 
’risicofactor’ is voor prostaatcarcinoom. Maar omdat patiënten met bemoeilijkte mictie 
in de huisartsenpraktijk zelf vaak vrezen voor prostaatcarcinoom, is aan de standaard 
een bijlage over prostaatcarcinoom toegevoegd. 
De standaard besteedt verder geen specifieke aandacht aan patiënten die zijn 
behandeld voor kanker. 
 

Incontinentie voor urine 
De NHG-Standaard Incontinentie voor urine geeft richtlijnen voor de diagnostiek en 
behandeling van volwassen mannen en vrouwen met klachten van urine-
incontinentie, gedefinieerd als iedere vorm van onwillekeurig verlies van urine. Bij de 
diagnostiek dient de huisarts rekening te houden met mogelijke tumoren (p.794). De 
standaard besteedt geen specifieke aandacht aan de patiënt die behandeld is voor 
kanker.
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4 Comorbiditeit en de behandeling van kanker 
 
Van alle patiënten met kanker heeft 52% een of meer chronische aandoeningen 
naast de maligne tumor1. Het aantal patiënten dat naast kanker een andere 
chronische aandoening heeft, stijgt met de leeftijd. Van de 75-plussers heeft 
tweederde van de patiënten naast kanker een andere chronische aandoening  
(figuur 4.1).  
 
Figuur 4.1: Percentage patiënten dat naast kanker een andere chronische 
aandoening heeft naar leeftijdgroep (N-totaal= 8.703) 

 
Bron: Jabaaij et al.1 
 
Soms ontstaat de comorbide chronische aandoening nadat de diagnose kanker is 
gesteld, soms is de comorbide aandoening bij diagnose van kanker al aanwezig. 
Comorbiditeit is een factor om rekening mee te houden bij de behandeling. 
Afhankelijk van de aard en ernst van de comorbide aandoening is ook voor deze 
aandoening een behandeling nodig. Op voorhand is niet uit te sluiten dat de 
comorbiditeit de (mogelijkheden voor de) behandeling van kanker beïnvloedt.  
We gingen na in hoeverre richtlijnen rekening houden met aanwezige comorbiditeit. 
We deden dit (1) voor tumorspecifieke specialistische richtlijnen: maken zij melding 
van de handelwijze indien comorbide aandoeningen aanwezig zijn (zie paragraaf 
4.1)? En (2) voor een aantal NHG-standaarden voor veel voorkomende chronische 
aandoeningen: is er aandacht is voor de aanwezigheid van een maligne tumor (zie 
paragraaf 4.2)? We gingen na in hoeverre de tumorspecifieke specialistische 
richtlijnen rekening houden met aanwezige comorbiditeit. Voor de gebruikte 
zoektermen, zie paragraaf 2.2. 
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4.1 Tumorspecifieke specialistische richtlijnen 

Mammacarcinoom 
De Nabon-nota beperkt zich tot de organisatie van de mammazorg. Het onderwerp 
‘comorbiditeit‘ komt niet voor in de nota.  
 
De richtlijn ‘Mammacarcinoom’ bespreekt comorbiditeit bij de behandeling van 
oudere of fragiele patiënten. Vooral bij cytostatische behandeling van oudere 
patiënten moet rekening worden gehouden met verminderde orgaanfuncties. De 
richtlijn concludeert dat de behandeling van oudere of fragiele patiënten met een 
gemetastaseerd mammacarcinoom complex is: “cardiotoxiciteit van anthracyclines, 
de leeftijd, voorgaande bestraling, diabetes, hypertensie, gestoorde orgaanfunctie, 
co-medicatie en voorgaande behandeling kunnen hierin een belangrijke rol spelen” 
(p. 146). 
Comorbiditeit wordt verder op een aantal plaatsen in algemene zin genoemd. Een 
paar voorbeelden: 
 
• Indien het mammacarcinoom meer dan 6-12 maanden na beëindiging van 

adjuvante chemotherapie recidiveert, kan dezelfde combinatie worden overwogen 
met redelijke kans op respons, afhankelijk van het gebruikte schema [….], mede 
afhankelijk van leeftijd en comorbiditeit (p.142). 

 
• Vooral bij oudere patiënten met een (kleine) N0 tumor is de winst van 

chemotherapie beperkt. Indien een tweede generatie schema wegens comorbiditeit 
niet mogelijk is, kan [….] (p.111). 

 
• Bij patiënten boven de 75 jaar met een ziektevrij interval van ten minste 5 jaar kan 

bij bestaande comorbiditeit worden besloten van verdere mammografische controle 
af te zien, omdat preventief beeldvormend onderzoek op deze leeftijd niet aan de 
eis van sterftereductie met behoud van een redelijke balans tussen voor- en 
nadelen kan voldoen (p.14). 

 
Patiënten die behandeld worden met aromataseremmers hebben een grote kans op 
het ontwikkelen van osteoporose. De richtlijn heeft veel aandacht voor osteoporose: 
wat te doen bij patiënten met een ongunstig profiel voor het ontwikkelen van 
osteoporose (p.101), resp. osteoporosepreventie (p.111). De richtlijn bevat een apart 
hoofdstuk over osteoporose (p.112) waarin naast een literatuurbespreking, indicaties 
voor diagnostiek (botdichtheidsmeting) en richtlijnen voor therapie zijn opgenomen. 
Gedurende de follow-up na de primaire behandeling dienen afspraken te worden 
gemaakt over controle van de botdichtheid (p.150). Het hoofdstuk ‘Specifieke fysieke 
problemen’ adviseert bewegingsinstructie om osteoporose zoveel mogelijk te 
voorkomen (p.168). 
 
De richtlijn beveelt aan om bij de keuze voor een therapie gebruik te maken van 
‘Adjuvant!’. ‘Adjuvant!’ (www.adjuvantonline.com, versie 8.0) assisteert bij de in te 
stellen behandeling. Het voorspelt de prognose van individuele patiënten en de 
afname van recidief- en sterftekans door de gekozen adjuvante systemische 
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therapie. De aanbevelingen voor de adjuvante systemische behandeling in de 
richtlijn zijn gebaseerd op de tabellen die met ‘Adjuvant!’ zijn gegenereerd. 
Overigens is ‘Adjuvant!’ niet de enige applicatie of database die deze mogelijkheid 
biedt, maar het biedt wel als enige de mogelijkheid om bij de predictie rekening te 
houden met de aanwezigheid van comorbiditeit ten tijde van diagnose. 
 
De richtlijn maakt geen melding van de mogelijkheid om een gevalideerd instrument 
te gebruiken om comorbiditeit objectief vast te stellen. 
 
Kortom, comorbiditeit wordt, met uitzondering van osteoporose, alleen in algemene 
zin genoemd. De richtlijn besteedt veel aandacht aan de preventie en behandeling 
van osteoporose, maar geeft geen aanwijzingen hoe de behandelend arts moet 
handelen bij andere specifieke comorbide aandoeningen. Wel adviseert de richtlijn 
om bij de keuze voor een adjuvante systemische behandeling, gebruik te maken van 
een keuze-instrument dat rekening houdt met comorbiditeit. 
 

Longkanker 
De richtlijn ‘Kleincellig Longcarcinoom’ schrijft dat “de longarts bij een bewezen 
longcarcinoom uitgebreid bloedonderzoek zal doen om eventuele metastasen op het 
spoor te komen en comorbiditeit uit te sluiten die van invloed zou kunnen zijn op de 
prognose en op de eventueel in te stellen behandeling” (p.3).  
Zoektermen voor specifieke comorbide aandoeningen zoals genoemd in paragraaf 
2.2 leveren geen relevante ‘treffers’ in deze richtlijn op. Hoe comorbiditeit de 
behandeling beïnvloedt wordt niet besproken. Gegeven de korte overlevingsduur is 
dit mogelijk ook niet zo relevant.  
 
De richtlijn ‘Niet-kleincellig Bronchuscarcinoom’ meldt dat comorbiditeit moet worden 
nagevraagd in de anamnese en noemt een paar specifieke aandoeningen. 
Voorbeelden: 
• “Bronchitis wordt bij longcarcinoom vaak gevonden.” (p.2) 
• “COPD is een bekende risicofactor voor niet-kleincellig bronschuscarcinoom en 

moet bij de anamnese worden nagevraagd.” (p.6, 15, 35, 50, 55)  
• “Preoperatief moet door middel van anamnese, lichamelijk onderzoek en ECG 

hartziekten zoals coronair lijden, hartfalen, kleplijden en ritmestoornissen worden 
opgespoord.” (p.19)  

• “Bij alle patiënten met aanwijzingen voor longcarcinoom dient een beperkt 
laboratoriumonderzoek te worden gedaan naar ten minste […]. Uitgebreider 
laboratoriumonderzoek wordt uitgevoerd om orgaanfuncties in te schatten alvorens 
te behandelen.” (p.6) 

• “Tevens dient men zich een beeld te vormen van de inspanningscapaciteit van de 
patiënt en de aanwezigheid van comorbiditeit (bijvoorbeeld diabetes mellitus, 
cardiovasculaire problemen en cognitieve disfunctie).” (p.6) 

 
De richtlijn maakt geen melding van de mogelijkheid om een gevalideerd instrument 
te gebruiken om comorbiditeit objectief vast te stellen. 
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De richtlijn beschrijft niet op welke wijze de behandeling rekening moet houden met 
comorbide aandoeningen. 
 

Colon- en rectumcarcinoom 
De richtlijn ‘Coloncarcinoom’ meldt op een aantal plaatsen dat rekening moet worden 
gehouden met comorbiditeit, maar doet dit alleen in algemene zin. Een paar 
voorbeelden: 
• Bij diagnostiek: “Bij patiënten met substantiële comorbiditeit dient men de 

onderzoeksmethode te kiezen die het minst belastend is.” (p.7) 
• Bij de adjuvante behandeling: “In het geval van hoge leeftijd en/of comorbiditeit kan 

voor monotherapie capecitabine of UFT/LV worden gekozen.” (p. 24). En nogmaals 
bij de overwegingen voor de keuze van een schema voor behandeling. (p.26) 

• “Op basis van de diagnose, ziektebeloop, comorbiditeit en prognose dient de arts 
een inschatting te maken van de te verwachten symptomatologie; door hierop te 
anticiperen, wordt het vertrouwen in de behandeling vergroot en wordt de kwaliteit 
van leven verbeterd.” (p.42) 

 
Ook de richtlijn ‘Rectumcarcinoom’ noemt comorbiditeit een aantal maal in algemene 
zin. Een paar voorbeelden: 
• “Het wordt aanbevolen het toepassen van een Abdomino Perineale Resectie (APR) 

of Laag Anterieure Resectie (LAR) bij behandeling van het rectumcarcinoom te 
baseren op een preoperatieve analyse van de tumorhoogte, het T-stadium (bij 
distale tumoren), de comorbiditeit, de leeftijd van de patiënt, de preoperatieve 
sfincterfunctie en de voorkeur van de patiënt.” (p.23) 

• “De kans op naadlekkage wordt groter indien de patiënt oud is of ernstige 
comorbiditeit heeft.” (p.25) 

• “Op basis van de diagnose, ziektebeloop, comorbiditeit en prognose dient de arts 
een inschatting te maken van de te verwachten symptomatologie; door hierop te 
anticiperen, wordt het vertrouwen in de behandeling vergroot en wordt de kwaliteit 
van leven verbeterd.” (p.52) 

 
De richtlijn maakt geen melding van de mogelijkheid om een gevalideerd instrument 
te gebruiken om comorbiditeit objectief vast te stellen. 
 
Geen van beide richtlijnen beschrijft op welke wijze de behandeling rekening moet 
houden met comorbide aandoeningen. 
 

Prostaatcarcinoom 
Patiënten met prostaatcarcinoom zijn gemiddeld genomen wat ouder. Dit betekent 
dat een groot percentage van hen ook lijdt aan een of meer comorbide 
aandoeningen. Omdat patiënten met prostaatcarcinoom in het algemeen een lange 
overlevingsduur hebben, wordt de levensverwachting vaak niet bepaald door het 
prostaatcarcinoom, maar door de comorbide aandoening(en). Om deze reden raadt 
de richtlijn aan om bij patiënten met een laag risico (Gleason<7, beperkte 
tumoromvang, PSA-verdubbelingstijd van jaren), een levensverwachting <10 jaar (op 
basis van gegevens van het Centraal Bureau voor Statistiek) of ernstige comorbiditeit 
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het prostaatcarcinoom actief te volgen (in plaats van behandelen, toevoeging LJ). (p. 
25) Overigens geldt ook voor jongere patiënten (onder de 75 jaar) dat de kans groter 
is dat zij overlijden aan een comorbide aandoening dan dat zij overlijden aan het 
prostaatcarcinoom11. 
Als de behandelend arts behoefte heeft aan objectievere maatstaven dan alleen de 
levensverwachting op basis van statistiek, dan wordt geadviseerd om 
‘comorbiditeitsscores’ te gebruiken als beslishulp. (p.25) De richtlijn verwijst naar een 
review-artikel en licht verder niet toe welke comorbiditeitsscore men zou kunnen 
raadplegen en hoe deze te interpreteren6.  
 
Steeds weer komt in de richtlijn naar voren dat ‘actief volgen’ een optie is. De richtlijn 
noemt geen specifieke comorbide aandoeningen waarbij men dit zou moeten 
overwegen. 
 
Een enkele maal noemt de richtlijn een specifieke comorbide chronische 
aandoening.  

• ‘Bij patiënten met de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa of ernstige diverticulitis 
heeft, indien mogelijk, brachytherapie de voorkeur boven uitwendige 
bestraling vanwege het geringere bestralingsvolume van darmweefsel.’ (p.29)  

• In een Nederlandse dosisescalatie studie beïnvloedde de aanwezigheid van 
diabetes mellitus de uitkomsten in negatieve zin. (p.33) 

 
Kortom, de richtlijn adviseert om bij bepaalde groepen patiënten, waaronder 
patiënten met comorbide aandoeningen, in eerste instantie af te zien van 
behandeling en het carcinoom uitsluitend actief te volgen. De richtlijn benoemt hierbij 
geen specifieke comorbide aandoeningen. 
 

4.2 NHG-standaarden 

Hart- en vaatziekten 
De NHG-Standaarden Stabiele angina pectoris, Hartfalen en Beleid na een 
doorgemaakt myocardinfarct hebben geen enkele verwijzing naar een maligniteit. De 
NHG-Standaard CVA meldt dat acute neurologische uitval in een gering percentage 
van de gevallen voorkomt als eerste teken van een andere ziekte zoals een 
intracraniale tumor. De richtlijn beschrijft wanneer moet worden verwezen: ‘Om uit te 
sluiten dat de uitval veroorzaakt wordt door een bloeding of een tumor komt de 
patiënt in aanmerking voor evaluatie door de neuroloog, bij voorkeur op een TIA-
service.’  
 
Bewegingsapparaat 
In de inleiding van de NHG-Standaard Osteoporose geven de auteurs aan voor 
welke categorieën van patiënten de standaard is bedoeld: 

• patiënten die vragen hebben over osteoporose, zonder dat er klachten zijn; 
• patiënten die langdurig corticosteroïden (gaan) gebruiken (langer dan drie 

maanden meer dan 7,5 mg prednison per dag, of equivalenten daarvan); 
• patiënten met aanwijzingen voor één of meer wervelfracturen en vrouwen bij 

wie na het vijftigste levensjaar een fractuur is opgetreden. 
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Patiënten die een adjuvante systemische behandeling krijgen na mammacarcinoom 
worden niet genoemd. Ook wordt een dergelijke behandeling niet genoemd in de 
tabel met risicofactoren en aandoeningen die het risico op osteoporotische fracturen 
verhogen of in de tabel met een overzicht van indicaties voor een 
botdichtheidsmeting. 
 

Psychische aandoeningen 
De NHG-Standaard Depressieve stoornis (depressie) meldt in noot 12 (p.529) dat 
kankerpatiënten een hoger risico op depressie hebben, mogelijk via een 
pathofysiologisch mechanisme. Geen specifieke handelwijzen wordt genoemd. 
 

Endocriene aandoeningen 
De NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 beschrijft in noot 47 een onderzoek naar 
bijwerkingen van thiazolidinedionen voor de behandeling van diabetes. In de groep 
met patiënten die pioglitazon voorgeschreven kregen kwam (onder andere) iets 
vaker blaaskanker voor. Oedeem ontstond frequent en het risico op hartfalen was 
eveneens verhoogd. Bij patiënten met (risico op) hartfalen is het middel 
gecontraïndiceerd. Blaaskanker is niet opgenomen in de standaard als contra-
indicatie. 
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5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 
 
 
Dit onderzoek beantwoordt twee onderzoeksvragen, te weten: 
 
1. In hoeverre besteden de tumorspecifieke specialistische richtlijnen en NHG-

standaarden aandacht aan de mogelijke rol van de huisarts bij de 
zorgverlening aan patiënten met kanker? 

2. Is er sprake van tegenstrijdigheden in richtlijnen voor patiënten met frequent 
voorkomende comorbiditeit? 

 
We geven hier een overzicht van de belangrijkste bevindingen en sluiten af met 
enige aanbevelingen. 
 

5.1 Tumorspecifieke specialistische richtlijnen en de huisarts 
 
Criteria voor verwijzing 
Het is in het algemeen de huisarts die bij verdenking op een maligne tumor, de 
patiënt verwijst naar de tweedelijn. We gingen na of de richtlijnen de huisarts 
behulpzaam zijn door criteria voor verwijzing te geven. Als enige van de bestudeerde 
richtlijnen noemt de richtlijn ‘Mammacarcinoom’ duidelijke criteria voor verwijzing. 
Geen van de andere richtlijnen doet dit. Wel beschrijft de richtlijn ‘Kleincellig 
Bronchuscarcinoom’ welke diagnostische stappen de huisarts moet volgen wanneer 
hij/zij een longtumor vermoedt. 
 
Communicatie met de huisarts over diagnose en behandeling 
Wil de huisarts goede zorg kunnen bieden aan de patiënt met kanker, dan zal hij/zij 
op de hoogte moeten zijn van datgene wat er in de tweedelijn gebeurt. Hiervoor is 
een goede communicatie tussen tweedelijn en eerstelijn belangrijk. De richtlijnen 
variëren in de mate waarin zij aandacht besteden aan communicatie met de huisarts.  
De Nabon-nota (over de organisatie van diagnostiek en behandeling van 
mammapathologie), de richtlijnen ‘Mammacarcinoom’, ‘Niet-kleincellig 
Longcarcinoom’ en ‘Prostaatcarcinoom’ zijn het meest expliciet over communicatie 
van de specialist met de huisarts over de diagnose en de behandeling. De richtlijnen 
‘Kleincellig Bronchuscarcinoom’, ‘Coloncarcinoom’ en ‘Rectumcarcinoom’ melden 
niet dat de huisarts moet worden geïnformeerd.  
De richtlijn ‘Niet-kleincellig Longcarcinoom’ geeft uitgebreide aanwijzingen voor de 
inhoud van het patiëntendossier. Het biedt zelfs een sjabloon aan waarin de 
gegevens kunnen worden opgenomen, gepresenteerd tijdens het multidisciplinair 
overleg (MDO) en vervolgens geconverteerd tot een verslag voor derden, waaronder 
de huisarts. Ook de richtlijn ‘Mammacarcinoom’ beschrijft in detail welke informatie 
de huisarts (of verwijzer) dient te ontvangen. Maar de richtlijn gaat niet zo ver als de 
richtlijn ‘Niet-kleincellig Longcarcinoom’ om een sjabloon aan te bieden waarbinnen 
de informatie kan worden opgenomen. 
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Termijnen waarbinnen huisarts bericht krijgt 
De richtlijn ‘Niet-kleincellig Longcarcinoom’ noemt termijnen waarbinnen de huisarts 
op de hoogte moet worden gebracht van de uitslag en de behandeling.  
De richtlijn Prostaatcarcinoom meldt dat ‘op korte termijn’ na het stellen van de 
diagnose een brief naar de huisarts moet gaan, zonder deze termijn nader te 
definiëren. De richtlijn meldt niets over communicatie rond het behandelplan. Zowel 
de richtlijn Mammacarcinoom als de Nabon-nota beschrijft hoe en binnen welke 
termijnen wanneer de huisarts op de hoogte moet worden gesteld van de diagnose 
en welke informatie moet worden gecommuniceerd. Zowel de Nabon-nota als de 
richtlijn Mammacarcinoom melden dat de huisarts preoperatief op de hoogte moet 
worden gebracht van het behandelplan, de curatieve intentie en de eventuele 
beperkingen. De richtlijnen ‘Kleincellig Bronchuscarcinoom’, ‘Coloncarcinoom’ en 
‘Rectumcarcinoom’ melden niet dat de huisarts moet worden geïnformeerd en 
vermelden dus ook geen termijn.  
 
Huisarts betrekken bij behandelplan 
Nadat de diagnose is gesteld, moet worden besloten welke behandeling zal volgen. 
Volgens de richtlijn ‘Niet-kleincellig Longcarcinoom’ verdient het aanbeveling de 
huisarts uit te nodigen voor het multidisciplinair overleg. Geen enkele andere richtlijn 
geeft dit advies. Wel adviseert de richtlijn ‘Mammacarcinoom’ de huisarts te 
raadplegen bij fragiele of oude patiënten. De Nabon-nota schrijft dat de patiënte een 
gesprek aangeboden moet krijgen met een derde, bijvoorbeeld de huisarts. De 
richtlijnen ‘Coloncarcinoom’, ‘Rectumcarcinoom’ en ‘Prostaatcarcinoom’ hebben ook 
wel oog voor gezamenlijke besluitvorming van patiënt en behandelend arts, maar 
noemen niet de mogelijkheid van ruggespraak met de huisarts. 
 
Follow-up 
De richtlijnen ‘Rectumcarcinoom’ en ‘Coloncarcinoom’ noemen de huisarts niet 
expliciet als iemand die een rol zou kunnen hebben in de follow-up fase. Dit doen de 
andere richtlijnen wel, maar de mate waarin de huisarts een rol krijgt toebedeeld 
verschilt. De richtlijn ‘Kleincellig Bronchuscarcinoom’ meldt dat de huisarts op de 
hoogte moet zijn van de symptomen die kunnen wijzen op metastasen. Afhankelijk 
van de specifieke situatie van de patiënt adviseert de richtlijn de controle te laten 
plaatsvinden in de eerste of tweedelijn. Ook de richtlijn ‘Niet-kleincellig 
Longcarcinoom’ meldt dat, afhankelijk van de gegeven behandeling en andere 
overwegingen, de huisarts de follow-up voor een deel op zich kan nemen en geeft 
een follow-up frequentie. De richtlijn benoemt problemen en complicaties die zich 
voor kunnen doen tijdens de follow-up, maar het is onduidelijk wanneer er welke 
informatie naar de huisarts moet worden gecommuniceerd. De richtlijn geeft precies 
aan welke informatie het patiëntendossier dient te bevatten, maar onduidelijk is of de 
huisarts hiervan een afschrift krijgt.  
Ook de richtlijnen ‘Mammacarcinoom’ en ‘Prostaatcarcinoom’ beschrijven een 
mogelijk actieve rol voor de huisarts bij de follow-up. Zo kan volgens de richtlijn 
‘Prostaatcarcinoom’ de follow-up, of actief volgen van patiënten gebeuren door de 
huisarts. De richtlijn ‘Mammacarcinoom’ beschrijft dat de huisarts de follow-up op 
zich kan nemen van bepaalde groepen patiënten. In elk geval moet de behandelend 
specialist duidelijke instructies geven aan de huisarts over hoe te handelen in geval 
van klachten.  
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Huisarts: doelgroep en betrokken bij de samenstelling van de richtlijn  
De belangrijkste doelgroep van specialistische tumorspecifieke richtlijnen is de 
specialist, maar ook de huisarts wordt veelal genoemd als behorend tot de doelgroep 
van de richtlijn. De richtlijnen ‘Mammacarcinoom’, ‘Niet-kleincellig Longcarcinoom’, 
‘Coloncarcinoom’ en ‘Rectumcarcinoom’ melden dat huisartsen tot de doelgroep van 
de richtlijn behoren. Huisartsen maakten deel uit van de werkgroep die aan de wieg 
stonden van de richtlijnen ‘Mamacarcinoom’ en ‘Niet-kleincellig Longcarcinoom’, 
maar niet van de richtlijnen ‘Coloncarcinoom’ en ‘Rectumcarcinoom’. De Nabon-nota 
en de richtlijnen ‘Kleincellig Bronchuscarcinoom’ en ‘Prostaatcarcinoom’ melden niet 
expliciet dat zij ook bestemd zijn voor huisartsen. Huisartsen waren ook niet 
vertegenwoordigd in de werkgroep voor de richtlijn ‘Prostaatcarcinoom’. De Nabon-
nota en de richtlijn ‘Kleincellig Bronchuscarcinoom’ melden niet wie er deel 
uitmaakten van de werkgroep.  
 

5.2 NHG-standaarden en kanker 
 
De NHG-standaarden besteden veel aandacht aan het stellen van de juiste diagnose 
en het uitsluiten van maligniteit bij de patiënt: welke diagnostiek moet er plaatsvinden 
op welk moment en wanneer is welke behandeling geïndiceerd. Het merendeel van 
de door ons bestudeerde standaarden besteedt geen specifieke aandacht aan 
patiënten die zijn behandeld voor kanker. Wel wordt de huisarts in een aantal 
standaarden, zoals ‘Acute diarree’ geattendeerd alert te zijn op de eventuele 
aanwezigheid van een maligniteit of behandeling wegens maligniteit. Bij deze 
patiënten kan de aandoening ernstiger verlopen en is verwijzing geindiceerd. Ook de 
Standaard ‘Anemie’ meldt dat de huisarts overleg moet plegen met de behandelend 
specialist in geval van ‘anemie door een chronische ziekte’ waaronder kanker. Alleen 
de NHG-Standaard ‘Diagnostiek van mammacarcinoom’ bevat een aparte paragraaf 
voor zorg aan de patiënte met borstkanker in de follow-upfase. 
 

5.3 Richtlijnen en frequent voorkomende comorbiditeit 
 
Veel ouderen met kanker hebben een chronische aandoening die de behandeling 
en/of het beloop van kanker kan compliceren. De tumorspecifieke specialistische 
richtlijnen geven echter weinig specifieke informatie over de rol van comorbiditeit. De 
bestudeerde richtlijnen noemen comorbiditeit alleen in algemene termen als factor 
waarmee de behandelaar rekening dient te houden. Geen van de richtlijnen 
specificeert dit voor chronische aandoeningen die specifiek bij patiënten met deze 
vorm van kanker vaak voorkomen. COPD wordt bijvoorbeeld wel genoemd in de 
richtlijn ‘Niet-kleincellig Bronchuscarcinoom’ als een bekende risicofactor. Ook noemt 
de richtlijn dat in de anamnese en door middel van preoperatief onderzoek een 
aantal aandoeningen zoals hartfalen, coronair lijden en dergelijke moet worden 
opgespoord. Niet is aangegeven hoe deze aandoeningen de behandeling en/of 
prognose beïnvloeden en hoe men daar rekening mee moet houden.  
Een uitzondering is de richtlijn ‘Mammacarcinoom’. Er is veel aandacht voor de 
preventie en behandeling van osteoporose, een veel voorkomende complicatie bij de 



 

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

41 
 

behandeling van mammacarcinoom. De richtlijn beschrijft niet hoe rekening moet 
worden gehouden met andere comorbide aandoeningen, maar raadt wel het gebruik 
van ‘Adjuvant!’ aan bij het instellen van adjuvante systemische behandeling bij 
patiënten met comorbide aandoeningen. ‘Adjuvant!’ is een instrument waarmee het 
effect van adjuvante systemische therapie voor individuele patiënten is te 
voorspellen. 
 
Comorbiditeit kan ook worden gemeten met speciaal daarvoor ontwikkelde 
instrumenten. De Groot, et al.6 stelden vast dat vier van de door hen geëvalueerde 
instrumenten voldoende valide en betrouwbaar waren om comorbiditeit te meten: 
Charlson Index, Cumulative Illness Rating Scale (CIRS), Index of Coexisting Disease 
(ICED) and de Kaplan Index. Van alle doorgenomen richtlijnen, noemt alleen de 
richtlijn ‘Prostaatcarcinoom’ de mogelijkheid van het gebruik van een dergelijk 
gevalideerd instrument. De richtlijn beschrijft niet welk instrument men zou kunnen 
raadplegen en hoe men de resultaten daarvan kan gebruiken voor het vast te stellen 
beleid. 
 
De bestudeerde NHG-standaarden hebben weinig aandacht voor de aanwezigheid 
van een maligne tumor bij de patiënt met een chronische aandoening. Slechts 
terloops worden maligne tumoren genoemd. Zo meldt de NHG-standaard CVA dat bij 
acute neurologische uitval rekening moet worden gehouden met een intracraniale 
tumor en adviseert in voorkomende gevallen verwijzing naar een neuroloog. De 
standaard Diabetes Mellitus schrijft dat uit onderzoek bleek blaaskanker iets vaker 
voorkomt bij patiënten die pioglitazon gebruiken, maar noemt blaaskanker niet als 
contra-indicatie voor het voorschrijven van dit middel. Ook de NHG-standaard 
Depressie geeft geen specifiek advies voor behandeling van patiënten die kanker 
hebben en leiden aan een depressie. De NHG-standaard Osteoporose is 
nadrukkelijk niet samengesteld voor patiënten die een adjuvante systemische 
behandeling krijgen na mammacarcinoom. Zij behoren niet tot de doelgroep en de 
standaard noemt deze specifieke groep patiënten dan ook niet een keer. 
 
De tweede onderzoeksvraag luidde in hoeverre er sprake is van tegenstrijdigheden 
in de richtlijnen voor patiënten met kanker plus frequent voorkomende comorbiditeit. 
Wij concluderen dat deze vraag niet goed te beantwoorden is door het ontbreken van 
specifieke adviezen hieromtrent in de richtlijnen. Dit geldt zowel voor de 
tumorspecifieke specialistische richtlijnen als de bestudeerde NHG-standaarden voor 
veel voorkomende chronische aandoeningen. 
 

5.4 Aanbevelingen 
 
Meer aandacht voor communicatie met de huisarts in tumorspecifieke 
specialistische richtlijnen 
De huisarts is voor de meeste patiënten de stabiele persoon die over de jaren heen 
in min of meerdere mate op de achtergrond aanwezig blijft. Het is belangrijk de 
huisarts op tijd van adequate informatie over diagnose, behandelplan, bijwerkingen 
en late effecten van behandeling, en follow-up te voorzien zodat hij/zij de patiënt kan 
bijstaan. De specialistische richtlijnen verschillen in de mate van detaillering van de 
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informatie er op welk moment naar de huisarts moet. Het is lang niet altijd duidelijk 
welke informatie op welk moment gecommuniceerd dient te worden.  
De richtlijn ‘Niet-kleincellig Longcarcinoom’ geeft uitgebreide aanwijzingen voor de 
inhoud van het patiëntendossier. Het biedt zelfs een sjabloon of ‘format’ waarin is 
aangegeven welke gegevens beschikbaar dienen te zijn tijdens het multidisciplinair 
overleg (MDO). Dit sjabloon kan na gebruik voor de presentatie tijdens het MDO, met 
‘een druk op de knop’ worden omgezet in een verslag voor derden, waaronder de 
huisarts. Het is aan te bevelen een dergelijke aanpak ook voor de andere richtlijnen 
na te streven. Behandelaars krijgen zo een handreiking en weten welke informatie 
minimaal moet worden gecommuniceerd op welk moment. Huisartsen kunnen er van 
verzekerd zijn voldoende informatie te krijgen en zijn niet onwetend als de patiënt 
een beroep op hen doet. Naast het ontwikkelen van een dergelijk ‘format’ verdient 
het aanbeveling termijnen op te stellen waarbinnen informatie bij de huisarts 
aanwezig dient te zijn. Richtlijnen dienen expliciet de communicatiemomenten met 
huisartsen te benoemen. Te denken valt aan: 
1. Stellen van diagnose 
2. Behandelplan vaststellen 
3. Complicaties van behandeling 
4. Tijdstippen van tussentijdse berichtgeving tijdens behandeling 
5. Aanvang follow-up.  
Een ander punt is dat in de richtlijnen veelal weinig aandacht is voor de specifieke 
kennis die de huisarts heeft over de patiënt. Vooral bij oude of fragiele patiënten 
kunnen huisartsen een belangrijke bijdrage leveren aan het beslissingsproces of de 
gedachtenvorming over de wenselijkheid van (invasieve) diagnostiek en ingrijpende 
behandelingen. Te denken valt aan patiënten met hartfalen, psychiatrische 
aandoeningen of de in aantal toenemende groep van dementerende patiënten.  
 
Opnemen van criteria en stappenplan voor verwijzing 
De richtlijnen verschillen in de mate waarin zij aandacht besteden aan criteria voor 
verwijzing naar de specialist. De richtlijn ‘Mammacarcinoom’ geeft duidelijke criteria. 
De richtlijn ‘Kleincellig Bronchuscarcinoom’ heeft een hoofdstuk ‘Diagnostiek door de 
huisarts’ met adviezen over de af te nemen anamnese, lichamelijk onderzoek en 
aanvullend onderzoek door de huisarts. De andere richtlijnen bespreken dit 
onderwerp niet.  
De huisarts verricht beperkt diagnostisch onderzoek bij patiënten met een mogelijke 
maligne tumor of hij/zij verwijst de patiënt naar de tweedelijn. Als een (groter) deel 
van de diagnostiek in de eerstelijn kan plaatsvinden, worden onnodige verwijzingen 
naar de tweede lijn voorkomen. Met het oog op de toenemende aantallen patiënten 
met (een verdenking op) kanker verdient het aanbeveling de huisarts een 
handreiking te geven bij de beslissing tot verwijzing door heldere criteria of een 
stappenplan te geven. Mogelijkerwijs moeten dergelijke criteria of stappenplannen 
niet tumorspecifiek maar klachtspecifiek worden opgesteld.  
Overigens dient ervoor gewaakt te worden dat meer diagnostiek in de 
huisartsenpraktijk niet leidt tot onnodige dubbele diagnostiek in de tweedelijn als de 
patiënt toch verwezen wordt.  
Richtlijnen voor diagnostiek en criteria voor verwijzing door de huisarts bij verdenking 
op een maligne aandoening horen uiteraard in de eerste plaats thuis in richtlijnen 
voor de huisartsenzorg. Idealiter sluiten deze echter naadloos aan op de 
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specialistische tumorspecifieke richtlijnen. Bij de totstandkoming van NHG-
standaarden worden medisch specialisten als expert geraadpleegd. Bij het opstellen 
van een aantal specialistische richtlijnen waren huisartsen betrokken. Voor een 
optimale afstemming van de diagnostische richtlijnen en criteria voor verwijzing is het 
dus aan te bevelen dat de betrokkenheid van huisartsen, respectievelijk medisch 
specialisten bij de totstandkoming van richtlijnen gemeengoed wordt.   
 
Betrek de huisarts bij de samenstelling van de tumorspecifieke specialistische 
richtlijnen  
De belangrijkste doelgroep van specialistische richtlijnen voor de behandeling van 
kanker is de specialist, maar ook de huisarts wordt veelal genoemd als behorend tot 
de doelgroep van de richtlijn. Dat wil niet zeggen dat de huisarts in het vervolg van 
de richtlijn nog wordt genoemd. Zo schrijven de richtlijnen ‘Coloncarcinoom’ en 
‘Rectumcarcinoom’ dat huisartsen tot de doelgroep van de richtlijn behoren, maar 
noemt hen in het vervolg niet een keer. Deze bevinding weerspiegelt voor een deel 
de mate waarin de NHG en/of huisartsen betrokken waren bij de totstandkoming van 
de richtlijn. Huisartsen maakten wel deel uit van de werkgroep die aan de wieg stond 
van de richtlijnen voor mammacarcinoom en longcarcinoom, maar niet van de 
richtlijnen ‘Coloncarcinoom’ en ‘Rectumcarcinoom’. Hoewel huisartsen ook geen 
zitting hadden in de werkgroep van de richtlijn ‘Prostaatcarcinoom’ heeft deze 
richtlijn, zij het globaal, wel oog voor de rol van huisartsen. 
Uiteraard zijn specialistische richtlijnen in eerste instantie bedoeld voor de 
tweedelijnsspecialist. Maar het toenemend belang van ketenzorg en de rol van de 
huisarts bij de follow-up van de zorg voor patiënten met kanker, vraagt om meer 
aandacht voor de specifieke positie van de huisarts. Het verdient om deze reden 
aanbeveling het NHG en/of huisartsen te betrekken bij de samenstelling van 
specialistische richtlijnen. 
 
Follow-up 
Zoals de rol van de huisarts in de tumorspecifieke specialistische richtlijnen weinig 
aandacht krijgt, krijgt de patiënt met kanker in de follow-up fase weinig aandacht in 
de door ons bestudeerde NHG-standaarden. Het verdient aanbeveling om de rol van 
de huisarts in de nazorg en nacontrole van de patiënt in de follow-up fase beter te 
beschrijven. En daarbij ook medisch specialisten te betrekken.  
In de tumorspecifieke richtlijnen is in het algemeen weinig aandacht voor de lange 
termijn. Met het toenemen van de overlevingsduur neemt ook het aantal patiënten 
toe dat mogelijkerwijs later alsnog te maken krijgen met lange termijneffecten en late 
bijwerkingen van gegeven behandelingen. De wettelijk verplichte bewaartermijn van 
medische dossiers is nu 15 jaar. Als bijwerkingen pas na afloop van de 
bewaartermijn optreden, is vaak niet meer te achterhalen welke behandeling iemand 
heeft gehad. Het kan daarom zinvol zijn de bewaartermijn te verlengen. 
 
Organisatie van de zorg 
De overlevingsduur van patiënten met kanker neemt toe. Hierdoor ziet de huisarts 
steeds vaker en steeds meer patiënten die leven met kanker, maar ook de specialist 
verdwijnt meestal niet geheel uit beeld. Het is belangrijk dat zowel specialistische 
behandelaars van patiënten met kanker als de huisarts oog hebben voor deze 
gedeelde verantwoordelijkheid. Het verdient aanbeveling om in de richtlijnen een 
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hoofdstuk ‘Organisatie van zorg’ op te nemen, waarin onder andere expliciet is 
aangegeven wat de rol van de specialist c.q. huisarts is of kan zijn bij de zorg voor de 
patiënt met kanker. Het Nationaal Borstkanker Overleg Nederland heeft in de 
NABON-nota beschreven ‘hoe de organisatie van de diagnostiek, behandeling, 
begeleiding en follow-up op geïntegreerde en multidisciplinaire vorm gegeven dient 
te worden’ (zie NABON-nota). De nota beschrijft ook de rol van de huisarts.  
De zorg voor patiënten met kanker is meer en meer multidisciplinair van aard en 
beperkt zich niet tot het ziekenhuis of de tweedelijn. Duidelijk moet zijn wie in welke 
fase van de ziekte de coördinerende rol heeft. Het is belangrijk oog te hebben voor 
ketenzorg en de voorwaarden voor een goede overdracht en samenwerking 
zichtbaar te maken. Het advies van de Gezondheidsraad om een nazorgplan of 
zorgstandaarden te maken, sluit hierbij aan2.  
 
Samenvoegen van richtlijnen eerste lijn en tumorspecifieke specialistische 
richtlijnen 
In 2002 bracht het Integraal Kankercentrum Midden Nederland (IKMN) het 
Oncologieboek uit12. Hierin zijn de basisrichtlijnen voor de eerstelijn samengevoegd 
met specialistische richtlijnen voor de behandeling van kanker. Het boek bestaat uit 
twee delen. Deel 1 bevat de richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van alle 
vormen van kanker. Deel 2 (verschenen in een aparte uitgave) geeft een overzicht 
van overzicht van de kennis (anno 2002) op het gebied van symptoombestrijding in 
de palliatieve fase.  
In deel 1 is de informatie overzichtelijk weergegeven en bevat de onderwerpen 
epidemiologie (zoals wat is de incidentie en prevalentie van een bepaalde tumor in 
een huisartsennormpraktijk, hoeveel procent van de rokers haalt de leeftijd van 70 
jaar), risicofactoren, preventie, screening, histopathologie, diagnostiek (door de 
huisarts en de specialist), therapie (inclusief complicaties van de therapie), 
symptoombestrijding, follow-up (en eventuele aandachtspunten bij behandeling in de 
follow-up), prognose. Het boek bevat een apart hoofdstuk over bijwerkingen van 
radiotherapie. De rol van de huisarts komt vooral aan bod in de diagnostische fase: 
welk onderzoek kan de huisarts verrichten. Het vervolg van elke richtlijn levert vooral 
een goed naslagwerk op over de specialistische zorg. De richtlijnen hebben echter 
weinig aandacht voor transmurale zorg, taakverdeling tussen huisarts en specialist, 
wie coördineert de zorg, of de rol van de huisarts in de follow-up fase. 
Het Oncologieboek levert een goed voorbeeld op van de wijze waarop richtlijnen 
voor de eerstelijn en tumorspecifieke specialistische richtlijnen kunnen worden 
geïntegreerd. Een dergelijke aanpak verdient overweging. Bij een dergelijke 
geïntegreerde aanpak kan worden zorggedragen voor een goede inhoudelijke 
aansluiting van de diverse onderdelen van de richtlijnen, zoals bijvoorbeeld bij het 
opstellen van criteria voor diagnostiek en verwijzing. Bij de richtlijnen voor 
behandeling en follow-up gaat het om de communicatie tussen huisarts en specialist, 
explicitering van de rol van de huisarts, coördinatie van zorg tijdens de verschillende 
fasen van de ziekte en ketenzorg. 
 
Kanker en comorbiditeit  
Door de toenemende vergrijzing zal het aantal patiënten met kanker de komende 
jaren stijgen. Het aantal met patiënten met kanker plus een comorbide aandoening 
zal eveneens toenemen. Twee studies verricht in het kader van signaleringsrapport 
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‘Nazorg bij kanker: de rol van de eerste lijn’ (SCK, KWF Kankerbestrijding) geven 
cijfers over de meest frequent voorkomende comorbide aandoeningen bij patiënten 
met kanker1;4. Het verdient aanbeveling om aan de meest voorkomende combinaties 
aandacht te besteden in de richtlijnen. Daarbij moeten aanwijzingen niet beperkt 
blijven tot de specialistische behandeling. Ook de huisarts krijgt op zijn spreekuur te 
maken met de patiënt met een combinatie van chronische aandoeningen en kanker 
in verschillende fasen van de aandoening.  
Daarnaast verdient het aanbeveling tumoronafhankelijke richtlijnen op te stellen over 
hoe om te gaan met specifieke klachten die veel voorkomen bij patiënten met kanker 
(‘common clinical pathway’). Te denken valt aan moeheid, pijn, anemie, en 
dergelijke. 
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