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Samenvatting

In dit rapport brengen we kennis in kaart die beschikbaar is in de internationale
literatuur over de eerstelijnszorg aan patiënten met kanker in de chronische fase. De
‘chronische fase van kanker’ definiëren we hier als de fase die aanvangt na
diagnostiek en behandeling binnen de tweede lijn en eindigt als de terminale fase
aanbreekt.

De literatuur is ingedeeld in tien thema’s: (1) Kennis(behoeften) van
eerstelijnszorgprofessionals over late gevolgen van kanker en behandeling; (2)
Plaats eerstelijnszorgprofessionals in follow-up en afstemming met de specialist; (3)
Belang van generalistisch werken: integrale zorg; combineren van zorg voor kanker
en andere zorgvragen; (4) Zorggebruik en verschillen in zorggebruik tussen fasen en
tumoren; (5) Comorbiditeit; (6) Verwijsbeleid: variërend van terugverwijzing naar de
tweede lijn tot verwijzing binnen de eerste lijn; (7) (Conflicterende) richtlijnen c.q.
behandelingen en ‘adherence’; (8) Zorgbehoeften en verwachtingen ten aanzien van
zorgprofessionals; (9) Kinderen met kanker; (10) Re-integratie naar werk.

De literatuur is vrij eenduidig in de bevinding dat er behoefte is aan richtlijnen voor de
zorg aan patiënten die de initiële behandeling hebben afgerond. De rol van de eerste
lijn moet hier expliciet aandacht krijgen. Onderwerpen die aan bod zouden moeten
komen zijn het monitoren van gezondheidsstatus, vroege detectie en behandeling
van late effecten en levensstijl aanpassingen. Richtlijnen hebben weinig invloed op
de zorg als ze de artsen niet bereiken en artsen niet bereid zijn de richtlijnen te
volgen. Het is belangrijk implementatiestrategieën te ontwikkelen om het dagelijks
handelen in overeenstemming te brengen met de richtlijnen.
Om te voorkomen dat patiënten na afloop van de initiële behandeling ‘in een gat
vallen’, moet elke patiënt aan het einde van de initiële behandeling een individueel
nazorgplan (Survivorship Care Plan) krijgen. Dit dient informatie bevatten over
bijvoorbeeld de volgende onderwerpen: informatie over de uitgevoerde diagnostiek,
karakteristieken van de tumor, gegeven behandeling en de reactie daarop van de
patiënt, welke nacontroles moeten worden uitgevoerd met welke frequentie, welke
late effecten van de behandeling zijn te verwachten, aanbevelingen voor gezond
gedrag en de rol van de verschillende zorgprofessionals bij de nazorg. Patiënten met
een laag risico op terugkeer van kanker kunnen voor follow-up terecht bij de huisarts.
Belangrijk is dat de specialist onder ‘handbereik’ blijft.
Bij de zorg voor patiënten met kanker zijn veel verschillende zorgprofessionals
afkomstig uit verschillende disciplines en settings betrokken. Aandacht voor
informatie-uitwisseling en communicatie is belangrijk. Hoe beter de communicatie
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tussen de verschillende specialisten onderling en de huisarts en hoe meer informatie
de specialist aan de huisarts verschaft, hoe groter de tevredenheid van patiënten
over de zorgverlening. Als oplossing voor problemen rond informatie-uitwisseling lijkt
het medisch dossier-in-zelfbeheer niet de ultieme oplossing te bieden.
De patiënt verwacht dat de huisarts integrale zorg levert en de zorg voor kanker
combineert met andere zorgvragen, die niet noodzakelijkerwijs op medisch gebied
liggen. Continuïteit van zorg staat hoog in het vaandel. De patiënt verwacht dat de
huisarts op de hoogte is van de diagnose, behandeling en prognose. Ook hiervoor is
een goede communicatie nodig met de tweede lijn.
Er moet meer aandacht komen voor re-integratie naar werk.
We vonden weinig onderzoek naar comorbiditeit van patiënten met kanker en
zorgverlening in de eerste lijn. Het meeste onderzoek is verricht in de Verenigde
Staten waar de eerstelijnszorg anders is georganiseerd en niet vergelijkbaar is met
de Nederlandse situatie.
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1 Inleiding

In dit rapport brengen we kennis in kaart die beschikbaar is in de internationale
literatuur over de eerstelijnszorg aan patiënten met kanker in de chronische fase.
Dit onderzoek is verricht ten behoeve van het signaleringsrapport ‘Nazorg bij kanker:
de rol van de eerste lijn’.

Wanneer de huisarts bij een patiënt de aanwezigheid van een kwaadaardige ziekte
vermoedt, respectievelijk wanneer een dergelijke ziekte wordt gediagnosticeerd, zal
hij/zij deze patiënt (vrijwel) altijd verwijzen naar een medisch specialist. Diagnostiek
en behandeling zijn meestal invasief en hebben veel (potentieel gevaarlijke)
bijwerkingen. Hiervoor is gespecialiseerde kennis noodzakelijk. Na afronding van de
initiële behandeling treedt veelal een zogenaamde ‘chronische fase’ in (zie verderop
voor definitie). Om het beloop van de aandoening te monitoren is de patiënt meestal
nog onder controle bij de medisch specialist die verantwoordelijk was voor de initiële
behandeling. De frequentie en intensiteit hiervan verschillen. Vaak komt na de initiële
behandeling ook de huisarts weer meer in beeld, voor bijvoorbeeld de meer
alledaagse klachten en andere aandoeningen dan kanker. De huisarts zal rekening
houden met het feit dat bij de betreffende patiënt eerder een maligniteit is
vastgesteld. Het is vaak niet omschreven hoe de nazorg er in deze ‘chronische fase’
uit moet zien en wie waar verantwoordelijk voor is.

In 2007 bracht de Gezondheidsraad het advies Nacontrole in de oncologie. Doelen
onderscheiden, inhoud onderbouwen uit.23 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
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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
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 tot een dergelijk nazorgplan is momenteel in voorbereiding door
de Vereniging van Integrale Kankercentra (VIKC). Naar verwachting brengt de VIKC
in 2010 de richtlijn Herstel na Kanker uit. De richtlijn vertaalt de resultaten van het
rapport van de Gezondheidsraad naar de praktijk van alledag en geeft een aanzet
voor een uniform nazorgplan, waarbij ook aandacht is voor de inbreng van patiënten.

Doel van deze literatuurstudie
Huisartsen in Nederland hebben gemiddeld enkele tientallen patiënten met kanker in
hun praktijk voor wiens zorg zij (mede-)verantwoordelijk zijn. Voorzover bekend is er
weinig onderzoek gedaan naar de rol van eerstelijnszorgprofessionals in de
zogenaamde ‘chronische fase’. Het doel van deze literatuurstudie is om de
bestaande kennis in de internationale medisch-wetenschappelijke literatuur hierover
in kaart te brengen. Het is niet de bedoeling om volledig te zijn, maar om ideeën te
signaleren die in de literatuur zijn beschreven en die meegenomen kunnen worden
bij uit te werken scenario’s en aanbevelingen voor de zorg aan patiënten met kanker
en de rol van de eerste lijn.

De onderzoeksvraag luidt:
Wat is er in de wetenschappelijke literatuur bekend over de eerstelijnszorg
aan patiënten met kanker in de chronische fase, inclusief de zorg bij frequent
voorkomende comorbiditeit?

Afbakening van de literatuurstudie
De studie richt zich op de eerstelijnszorg in de chronische fase (voor definitie zie
verderop). De besproken literatuur heeft betrekking op organisatie, omvang en aard
van zorg, taken en taakverdeling, afstemming met de tweede lijn,
verantwoordelijkheden, lacunes in zorg en kennisbehoeften. Artikelen die alleen
psychologische zorgverlening, psychosociale zorgverlening of maatschappelijk werk
tot onderwerp hebben, worden niet bij de studie betrokken. Wel komen deze
onderwerpen vaak zijdelings aan bod als zij onderdeel uitmaken van bijvoorbeeld
integrale zorgverlening. Andere zorgprofessionals als verpleegkundigen,
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fysiotherapeuten en diëtisten voor zover werkzaam in de eerste lijn zijn eveneens
onderwerp van onderzoek.
Het project is gericht op Nederland, met een open oog voor het Europese
perspectief. Artikelen zijn opgenomen in deze studie als zij betrekking hebben op de
eerstelijnszorg in een land met een sterke eerstelijnszorgorganisatie, zoals
bijvoorbeeld Canada, Groot-Brittannië, Denemarken. Een artikel dat afkomstig is uit
een land zonder sterke eerstelijnszorg als bijvoorbeeld de Verenigde Staten is alleen
opgenomen als het relevant is in bredere zin.

Definitie chronische fase
De chronische fase van kanker definiëren we hier als de fase die begint na de initiële
behandeling en eindigt als de terminale fase aanbreekt. In de literatuur wordt deze
fase veelal ‘follow-up period’ genoemd, ‘post-treatment care’ of ‘post-treatment
period’. Patiënten heten dan ‘cancer survivors’ of ‘patients living with cancer’. In het
Nederlands is geen goede vertaling beschikbaar. Andere voorkomende termen zijn
bijvoorbeeld follow-up fase en nazorgfase.

De thema’s
In overleg met de SCK-werkgroep ‘Kankerzorg in de eerste lijn’ zijn voorafgaand aan
de literatuursearch een aantal relevante thema’s benoemd. Thema’s zijn gedurende
het onderzoek samengevoegd of nieuwe thema’s zijn toegevoegd als de gevonden
artikelen daartoe aanleiding gaven.

De in dit rapport beschreven artikelen zijn ingedeeld in de volgende thema’s:
1. Kennis(behoeften) van eerstelijnszorgprofessionals over late gevolgen van

kanker en behandeling;
2. Plaats eerstelijnszorgprofessionals in de follow-up en afstemming met de

specialist;
3. Belang van generalistisch werken: integrale zorg; combineren van zorg voor

kanker en andere zorgvragen;
4. Zorggebruik en verschillen in zorggebruik tussen tumoren;
5. Comorbiditeit;
6. Verwijsbeleid: variërend van terugverwijzing naar de tweede lijn tot verwijzing

binnen de eerste lijn;
7. (Conflicterende) richtlijnen c.q. behandelingen en ‘adherence’;
8. Zorgbehoeften en verwachtingen ten aanzien van zorgprofessionals;
9. Kinderen met kanker;
10.Re-integratie naar werk.
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Leeswijzer
Hoofdstuk 2 beschrijft hoe de literatuursearch is uitgevoerd en welke criteria zijn
gehanteerd voor de selectie van de artikelen. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de
bestudeerde literatuur aan de hand van tien thema’s. In hoofdstuk 4 vatten we de
belangrijkste bevindingen nog eens samen. Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van de
referenties van de opgenomen artikelen. De syntaxen van de literatuursearches zijn
beschreven in bijlage I. Bijlage II bevat een korte samenvatting van alle opgenomen
artikelen, ingedeeld naar de tien thema’s.
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2 Werkwijze

Dit hoofdstuk bespreekt hoe de literatuursearch is uitgevoerd. Achtereenvolgens
komen de volgende onderwerpen aan bod: (a) welke databases zijn doorzocht, (b)
wat voor soort publicaties zijn opgenomen, (c) welke beperkingen in plaats, tijd en
taal zijn aangebracht, aan welke kenmerken (d) de zorgverlening c.q.
zorgprofessionals en (e) de patiënten voldeden. De gemaakte keuzes hebben geleid
tot (f) een aantal zoektermen. We besluiten het hoofdstuk met (g) een overzicht van
het aantal artikelen dat de search in de diverse databases opleverde.

2a. Gebruikte databases
 Pubmed
 Embase
 CINAHL database
 Psycinfo

2b. Soort publicaties
 reviews
 clinical trials
 onderzoeksartikelen
 wel evaluatie van guidelines en protocollen
 geen boeken
 geen websites
 geen case studies
 geen abstracts of presentations at congresses, conferences, symposia, etc.
 geen proceedings
 geen editorials
 geen brochures bestemd voor patiënten of patiënten informatiemateriaal
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2c. Plaats, tijd, taal
 niet alleen Nederlandse situatie
 landen waar eerstelijnsgezondheidszorg significante rol speelt, zoals Groot-

Brittannië, Canada en Denemarken
 artikelen gepubliceerd na 1 januari 1999
 Engelstalige en Nederlandstalige artikelen

2d. Kenmerken zorgverlening c.q. zorgprofessionals
Eerstelijnszorg waaronder
 huisartsen
 verpleegkundigen voor zover werkzaam in de eerste lijn
 fysiotherapeuten voor zover werkzaam in de eerste lijn
 diëtisten voor zover werkzaam in de eerste lijn.

2e. Kenmerken patiënten
 patiënten in chronische fase van kanker
 alle leeftijden
 met en zonder comorbiditeit.

2f. Zoektermen
Bovenstaande overwegingen leiden tot de hieronder genoemde zoektermen. Zowel
in- als exclusie termen worden gebruikt.

Zoektermen: Inclusie
general practitioner(s)
general physician(s)
family physician(s)
family doctor(s)
family practice(s)

Physicians, Family
Primary Health Care
physician assistant
nurse practitioner

home care (services)
homecare
home nurse
dietitian

dietician
physical therapist(s)
physiotherapy
physical therapy(ies)

Neoplasms/nursing
Neoplasms/rehabilitation

Neoplasms/psychology
cancer(s)

Clinical Trial1 Meta-Analysis
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Practice Guideline
Randomized Controlled Trial
Review

Controlled Clinical Trial
Journal Article

cancer guidelines evaluations
follow-up
palliative treatment

occupational
reïntegratie

Zoektermen: Exclusie
terminal care
screening + diagnostiek

Mass Screening
Early Detection of Cancer

2g. Resultaten search
De volgende aantallen artikelen zijn gevonden:
Pubmed 454 artikelen
Embase 75 artikelen
CINAHL 292 artikelen
Psycinfo 164 artikelen.

Voor een overzicht van de syntax van de literatuursearch, zie bijlage I.

Aangezien de resultaten van de searches in de verschillende databases elkaar
gedeeltelijk overlapten, bestond het uiteindelijke bestand uit 663 artikelen. De
abstracts van deze artikelen zijn een voor een doorgenomen op relevantie waarbij
we nagingen of ze voldeden aan de volgende inclusiecriteria:

 artikel heeft betrekking op de chronische fase. De chronische fase vangt aan na
diagnostiek en behandeling binnen de tweede lijn. Onderzoek naar de terminale
fase wordt niet meegenomen;
 artikel gaat over de eerstelijnszorg. Uiteraard kan de tweedelijnszorg in het artikel

ook aan bod komen;
 de studie heeft betrekking op de eerstelijnszorg in een land met een sterke

eerstelijnszorgorganisatie (bijvoorbeeld Canada, Groot-Brittannië, Denemarken).
Een artikel dat afkomstig is uit de Verenigde Staten wordt alleen opgenomen als
het relevant is in bredere zin.

Uiteindelijk bleven 70 artikelen over. Deze artikelen bespreken we in hoofdstuk 3.
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3 Bespreking van de literatuur

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de bestudeerde literatuur. De gevonden
artikelen zijn ingedeeld in de in hoofdstuk 1 genoemde thema’s (pagina 7).
We beginnen elk thema met de belangrijkste conclusies, waarna we de literatuur
bespreken. Een overzicht van de opgenomen artikelen is te vinden in bijlage II.

Thema 1 Kennis(behoeften) van eerstelijnszorgprofessionals over late
gevolgen van kanker en behandeling

Conclusies
Door de toename van het aantal patiënten met kanker in de chronische fase, neemt
de behoefte van huisartsen aan specifieke kennis over de zorgverlening aan deze
patiënten toe. Onderwerpen die worden genoemd zijn bijvoorbeeld: recente
ontwikkelingen in de behandeling van (borst-)kanker, familiaire aspecten van (borst-
)kanker, behoeften van patiënten die kanker hebben gehad, genetische counseling
van familieleden, de behandeling van lymfoedeem, behandeling van radiotherapie
reacties, behandeling van klachten als moeheid en behandeling van pijn.
Huisartsen hebben niet altijd voldoende kennis over pijnbestrijding. Vooral kennis
over pijnbestrijding bij minder vaak voorkomende situaties liet te wensen over. Veel
onderzoek is verricht naar radiotherapie. Huisartsen hebben te weinig kennis over de
indicaties en mogelijkheden van palliatieve radiotherapie bij pijnbestrijding, waardoor
patiënten onterecht niet worden verwezen. Niet alleen is bijscholing van huisartsen
nodig, maar ook moeten wachttijden worden verkort en de communicatie tussen
radiotherapeut en huisarts worden verbeterd. Om de huisarts te hulp te komen moet
up-to-date informatie beschikbaar zijn. Specialisten moeten bereikbaar en
toegankelijk zijn, zeker in geval van nood.
Recent afgestudeerde gezondheidszorg professionals geven aan dat ze voldoende
waren toegerust voor de zorg aan patiënten met kanker. Maar kennis opgedaan in de
praktijk bleek het meest waardevol. Regelmatige bijscholing is belangrijk, vooral door
middel van geaccrediteerde programma’s. Een punt van zorg is de financiering van
cursussen door de farmaceutische industrie. Om de onafhankelijkheid van en
objectiviteit van kennisoverdracht te waarborgen moet voldoende geld beschikbaar
zijn uit andere bronnen. Het aanbieden van onderwijs aan eerste- en
tweedelijnszorgprofessionals gezamenlijk bleek de samenwerking tussen
zorgprofessionals uit de verschillende settings te verbeteren.



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

13

De literatuur
Nord et al.59 melden in hun beschouwing dat in Scandinavië meer onderzoek nodig is
naar de late effecten van (de behandeling van) kanker. Dit onderzoek moet breed
zijn, zowel klinische studies als epidemiologisch registratie-onderzoek. Indien
mogelijk moeten ook de resultaten van translationeel onderzoek worden
meegenomen, zodat er meer kennis komt over pathofysiologie en ethiologie. Dit leidt
tot ‘evidence-based’ kennis van late effecten geassocieerd met kanker en de
behandeling. Een volgende stap is dan het maken van richtlijnen en het ontwikkelen
van een individueel ‘Survivorship Care Plan’. Een dergelijk plan zou volgens de
auteurs informatie moeten bevatten over de gekregen behandeling, complicaties en
risico’s van langetermijns bijwerkingen en hoe deze te voorkomen en/of verminderen.
Vervolgens moeten deze richtlijnen worden geïmplementeerd in de dagelijkse
gezondheidszorg. Dit vereist volgens de auteurs bijzondere aandacht. Richtlijnen
hebben weinig invloed op de zorg als ze de artsen niet bereiken en hen overtuigen
de richtlijnen te volgen.

We gaan nu nader in op onderzoek naar de kennis en kennisbehoefte van
respectievelijk huisartsen en verpleegkundigen in de eerste lijn. Artikelen met
praktische informatie over de behandeling of kennis over kanker
(bijscholingsartikelen) blijven buiten beschouwing.

Huisartsen
Volgens Barclay en collega’s heeft de huisarts in Groot-Brittannië een duidelijke rol in
de zorg aan patiënten met kanker.3 Desalniettemin zijn er signalen dat huisartsen te
weinig kennis hebben over het voorschrijven van middelen voor pijnbestrijding en
andere klachten. Enquêteonderzoek gaf aan dat driekwart van de huisartsen bekend
was met moderne pijnbestrijding, het gebruik van orale opioden en de pijnbestrijding
bij botpijnen. Huisartsen waren bekend met de ‘WHO pijnbestrijdingsladder’,
gepubliceerd in 1986. Maar de kennis over de mogelijkheden tot pijnbestrijding bij
minder vaak voorkomende situaties, zoals bijvoorbeeld de toediening van subcutane
diamorfine of het gebruik van infuuspompen liet te wensen over. De auteurs vinden
het begrijpelijk dat huisartsen niet op de hoogte zijn van specialistische pijnbestrijding
en vinden het ook niet noodzakelijk voor een goede kwaliteit van zorg in de eerste
lijn. Wel is het belangrijk dat de huisarts weet wat hij/zij niet weet en weet waar het
antwoord te vinden is. Specialisten moeten daarom continue beschikbaar zijn om
collega’s in de eerste lijn terzijde te staan als een relatief ongewone situatie zich
voordoet: “It is better to help a colleague with a difficult case than to tell him he is
wrong and that he should make way for the expert.” Wel is het belangrijk dat up-to-
date informatie toegankelijk is. De focus van toekomstige opleiding moet liggen op
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een juist gebruik van analgetica, bewustzijn van de minder voorkomende situaties en
het ontwikkelen van de vaardigheden en attitudes voor een effectieve communicatie
met terminaal zieke patiënten voor zowel symptoombestrijding als psychologische
zorg.

Veel onderzoek is verricht naar de kennis van huisartsen over de mogelijkheden van
radiotherapie bij de palliatieve behandeling van patiënten met kanker.

Berang et al.6 onderzochten de kennis van Canadese huisartsen en
eerstelijnsverpleegkundigen die betrokken waren bij de verpleging van patiënten met
kanker over de mogelijkheden van palliatieve radiotherapie. Meer dan de helft van de
respondenten (58%) gaf aan dat ze zelf vonden dat hun kennis over palliatieve
radiotherapie ontoereikend was. Vaak wist men wel dat botmetastases en
compressie van het ruggenmerg indicaties voor palliatieve radiotherapie waren. Met
andere indicaties waren de meesten minder bekend. Bijna alle respondenten hadden
behoefte aan bijscholing op dit onderwerp.

Samant et al.62 gingen na voor welke indicaties Canadese huisartsen dachten dat ze
patiënten konden verwijzen voor palliatieve radiotherapie en hoe dit vervolgens hun
verwijsgedrag beïnvloedde. Slechts 10% van de huisartsen had tijdens hun
medische opleiding onderwijs gekregen over radiotherapie. Hoe meer huisartsen
wisten over de mogelijkheden en indicaties van palliatieve radiotherapie, hoe vaker
zij patiënten verwezen. Huisartsen die geen of moeilijk contact konden krijgen met
een radiotherapeut, verwezen ook weinig patiënten. De auteurs concluderen dat
moet worden nagedacht over strategieën voor de verbetering van
onderwijsmogelijkheden van huisartsen, zodat het verwijsgedrag van huisartsen
verbetert. Ook moeten radiotherapeuten beter toegankelijk zijn voor huisartsen.

In een ander artikel rapporteren deze onderzoekers welke factoren van invloed zijn
op verwijsgedrag van huisartsen naar radiotherapie: wachttijd voor consult voor
radiotherapie en behandeling, onzekerheid over het nut van radiotherapie, leeftijd
van de patiënt en inschatting van het ongemak van de behandeling voor de patiënt.
Iets meer dan helft van de huisartsen had ooit een patiënt verwezen voor
radiotherapie. De auteurs adviseren om gericht een aantal van de genoemde
factoren aan te pakken om het aantal verwijzingen te verhogen: wachttijden
verkorten en kennis van huisartsen over de mogelijkheden van palliatieve
radiotherapie vergroten.
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Vanwege de grote afstanden hebben huisartsen in rurale gebieden in Australië vaak
weinig ondersteuning van specialisten bij de zorg voor patiënten die palliatieve
radiotherapie ondergingen. In een enquêteonderzoek gaf driekwart van de
respondenten aan dat ze onvoldoende informatie hadden om een dergelijke patiënt
te begeleiden.12 Ze ontbeerden vooral kennis over acute en chronische
stralingsbeschadiging van de huid. Ze gaven aan behoefte te hebben aan
bijscholingsmateriaal onder andere in de vorm van e-learning.

Canadese onderzoekers constateren dat huisartsen de brief die zij ontvingen van de
radioloog na afloop van palliatieve radiotherapie wel nuttig vonden, maar dat zij er
aan de andere kant toch meer van verwacht hadden.5 Ook vonden zij dat de brief
teveel onnodige details bevatte. Huisartsen bleken ook weinig kennis te hebben van
de indicaties en effectiviteit van palliatieve radiotherapie. De onderzoekers
concluderen dat de communicatie tussen huisartsen en radiotherapeuten verbetering
behoeft.

Samers et al.64 meldden dat huisartsen in Australië gemiddeld een patiënt met een
nieuw gediagnosticeerde borstkanker verwijzen per jaar. Maar omdat patiënten
veelal een lange overlevingsduur hebben, hebben huisartsen meestal meerdere
patiënten met borstkanker in hun praktijk. Huisartsen geven aan behoefte te hebben
aan educatie over onder andere de volgende onderwerpen: recente ontwikkelingen
in de behandeling van borstkanker, goedaardige borstaandoeningen, familiaire
aspecten van borstkanker, behoeften van vrouwen die borstkanker hebben gehad.
Andere genoemde onderwerpen zijn genetische counseling van familieleden, de
behandeling van lymfoedeem en de behandeling van radiotherapie reacties.

Sargeant et al.65 schrijft dat Canadese huisartsen graag een grotere rol willen spelen
in de zorg aan patiënten met kanker. De auteurs onderzochten hun behoefte aan
bijscholing om hiervoor voldoende toegerust te zijn. Voor wat betreft de follow-up
fase, noemden zij de volgende onderwerpen: behandeling van klachten als moeheid,
behandeling van pijn (welke behandelingen zijn mogelijk, opioiden) en palliatieve
zorg.

Regelmatige bijscholing van huisartsen is belangrijk. McAvoy et al.50 vond dat iets
minder dan de helft van de Australische organisaties die bijscholing aanboden, ook
‘kanker’ in hun pakket hadden. De kwaliteit van deze cursussen was goed en 95%
bood geaccrediteerde programma’s aan. Ook was er voldoende aandacht voor
multidisciplinaire zorg. Ruim driekwart van de benaderde organisaties meldde dat,
hoewel zij wel anders wilden, de farmaceutische industrie de belangrijkste financier
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was van deze cursussen. De auteurs concluderen dat meer geld uit andere bronnen
beschikbaar moet komen voor cursussen.

Elliott et al.21 onderzochten hoe kunde en kennis van de behandeling van kanker van
plattelands huisartsen in de Verenigde Staten kon worden verbeterd. Uit de
resultaten bleek dat een gerichte opleiding wel de kennis van huisartsen kon
verbeteren, maar dat het moeilijker bleek om gedrag te veranderen. De
onderzoekers keken naar het stellen van de diagnose kanker, stadiëring van de
tumor, behandeling, deelname aan clinical trials en follow-up zorg. De auteurs
concluderen dat het veranderen van gedrag meer inzet of een andere aanpak
vereist.

Verpleegkundigen in de eerste lijn
Copp et al.14 rapporteren dat recent afgestudeerde gezondheidszorgprofessionals,
waaronder verpleegkundigen, fysiotherapeuten en ergotherapeuten, in Groot-
Brittannië vonden dat ze voldoende waren toegerust voor de zorg aan patiënten met
kanker. Zij waren positief over de volgende onderwerpen: zelfvertrouwen, angst,
communicatievaardigheden, voldoende praktijkervaring in de zorg aan patiënten met
kanker en ze vonden voldoende ondersteuning te krijgen en supervisie en voldoende
ruimte voor reflectie op het eigen handelen. Respondenten gaven aan dat ze voor
wat betreft de zorg aan patiënten met kanker vooral veel geleerd hadden van de
praktijk, meer dan van het klassikale onderwijs.

Eerstelijnsverpleegkundigen in Groot-Brittannië krijgen steeds complexere taken
toebedeeld, waaronder het begeleiden van patiënten die thuis chemotherapie
krijgen.13 Cooper et al. beschrijven een gevalideerde cursus waarin deelnemers
worden bijgeschoold in vaardigheden en kennis die van belang zijn voor de
behandeling en begeleiding van deze patiënten. Hoofdpunten zijn: gezondheid en
veiligheid (als onderdeel van risicomanagement), toedieningsroutes, herkennen van
neutropenische sepsis gerelateerd aan chemotherapie en communicatie en
samenwerking.

Leslie et al.47 boden eerste- en tweedelijnszorgprofessionals, waaronder
verpleegkundigen, in Groot-Brittannië gezamenlijk onderwijs aan over de
behandeling van klachten van patiënten met kanker. Dit gezamenlijke programma
bleek de samenwerking tussen zorgprofessionals uit de verschillende settings te
verbeteren, men had meer inzicht in hoe anderen binnen het Engelse
gezondheidssysteem werkten en de ervaring met een gezamenlijk
kwaliteitsinstrument te verhogen.



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

17

Thema 2 Plaats van eerstelijnszorgprofessionals in follow-up en
afstemming met specialist

Conclusies
De literatuur op dit gebied is vrij omvangrijk. De literatuur in dit hoofdstuk is daarom
onderverdeeld in vijf onderwerpen die we afzonderlijk bespreken.

Theoretische bespiegelingen over de inrichting van de follow-up zorg
De meeste auteurs zijn van mening dat de rol van eerstelijnszorgprofessionals bij de
follow-up van patiënten met kanker steeds groter zal worden. Dit levert wel specifieke
aandachtspunten op zoals het waarborgen van continuïteit van zorg, de coördinatie
van zorg en informatievoorziening. Richtlijnen zullen moeten worden ontwikkeld die
hierbij aansluiten. Vervolgens moet goed worden nagedacht over strategieën om
deze richtlijnen, maar ook onderzoekskennis, te implementeren in de praktijk. De
verwachting is dat de kosten van follow-up eerstelijnszorg lager zijn dan follow-up
zorg in de tweede lijn, maar tot op heden is hier weinig onderzoek naar verricht. Er
moet meer onderzoek komen naar de effecten, kosten en baten van verschuiving
van zorg van tweede- naar eerstelijnszorgprofessionals.

Rol van de huisarts bij de follow-up: evaluatie bestaande situatie
Huisartsen willen vaak graag meer betrokken zijn bij de follow-up zorg. Ook patiënten
vinden betrokkenheid van de huisarts belangrijk. Hiervoor moet dan wel een
nazorgplan worden ontwikkeld. Het is nog lang niet altijd vanzelfsprekend dat
huisartsen ook werkelijk betrokken zijn bij follow-up zorg. Mits de patiëntengroepen
goed zijn geselecteerd heeft routinematig follow-up onderzoek door de huisarts geen
negatieve invloed op overleving.

Rol van de huisarts bij de follow-up: evaluatie experimenten
De literatuur beschrijft diverse experimenten om de samenwerking tussen eerste- en
tweedelijnszorgprofessionals te verbeteren. Initiatieven variëren van het stimuleren
van huisartsenbezoek, het verschaffen van meer informatie of deze op een andere
manier aanbieden tot een ingrijpende wijziging in de bestaande organisatie van de
zorg. Informatie-uitwisseling en communicatie staan bij al deze initiatieven min of
meer op de voorgrond. Hoe beter de communicatie tussen specialist en huisarts en
hoe meer informatie de specialist aan de huisarts verschaft, hoe groter de
tevredenheid van patiënten over de zorgverlening.



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

18

Rol van verpleegkundigen bij de follow-up
Patiënten zijn zeer tevreden over de zorg verleend door de verpleegkundige.
Patiënten zien vooral een waardevolle toevoeging van de verpleegkundige aan de
‘zachtere’ kant van de zorg: psychologische steun, begeleiding en ondersteuning van
de familie. Maar ook het inventariseren van de zorgbehoefte en het begeleiden van
patiënten bij het vinden van de benodigde zorg worden genoemd. Verpleegkundigen
hebben een belangrijke rol bij het bevorderen van continuïteit van zorg en verbeteren
van de kwaliteit van leven. Een efficiënte manier van het aanbieden van zorg, waarbij
met een grote groep patiënten kan worden onderhouden is het aanbieden van
telefonisch consulten.

De patiënt: medische dossiers-in-zelfbeheer
De coördinatie van zorg voor patiënten met kanker is complex. Veelal zijn veel
zorgprofessionals betrokken en weet men van elkaar niet wat de ander zegt en/of
doet. Kortom, de communicatie verloopt niet altijd vlekkeloos. Het medisch dossier-
in-zelfbeheer lijkt niet de ultieme oplossing te bieden voor dit probleem. Sommige
patiënten zijn enthousiast, maar een behoorlijk deel van de patiënten heeft liever niet
het zelfbeheer over het medisch dossier. Ook behandelaars zijn niet onverdeeld
enthousiast. Het medisch dossier-in-zelfbeheer lijkt weinig bij te dragen aan de
verhoging van de continuïteit van zorg. Een kleine groep patiënten was positief over
het experiment. Een mogelijkheid is om beheer-op-maat te leveren: geef de patiënt
de keus.

De literatuur

Theoretische bespiegelingen over de inrichting van de follow-up zorg
Grunfeld27 inventariseert in een review de internationale stand van zaken rond
‘survivorship’. Ze definieert ‘survivorship’ als de fase die aanbreekt na de
behandeling en eindigt als de kanker terugkomt of het einde van het leven nadert. Ze
bespreekt ‘survivorship vanuit twee perspectieven: (1) strategieën die een aantal
landen ontwikkelen om de impact van kanker op individueel en bevolkingsniveau het
hoofd te kunnen bieden, en (2) de praktische invulling van follow-up zorg.
Om te beginnen beschrijft ze welke accenten verschillende (westerse) landen leggen
bij de zorgverlening voor ‘survivors’. De meeste landen en ook de WHO, leggen de
nadruk op preventie, screening en vroege detectie en behandeling. Meestal is er ook
aandacht voor verbetering van gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van
patiënten met kanker. De WHO schaart kanker onder het hoofdstuk ‘chronische
ziekte’ en roept op tot integratie van eerstelijns- en specialistische zorg. De WHO
stelt voor om voor elke patiënt met kanker een zorgplan te maken waarin
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zelfmanagement en nacontroles worden vastgelegd. Andere onderwerpen die in
verschillende landen aandacht krijgen in geschreven documenten zijn: het opzetten
van nationale kenniscentra voor kankerrehabilitatie, langetermijnaanpassing van de
patiënt aan de nieuwe situatie op fysiek en psychosociaal gebied (rehabilitatie),
hervinden van balans en kwaliteit van leven. De mate waarin de verschillende landen
de nadruk leggen op arbeidsrehabilitatie verschilt. Grunfeld concludeert dat plannen
vaak erg algemeen zijn beschreven en dat er zelden een concreet uitgewerkt beleid
is gericht op ‘survivorship’.
Vervolgens beschrijft ze hoe follow-up zorg vorm krijgt. Meestal bestaat het uit
periodieke routine consulten en testen met als doel late effecten van de behandeling
te monitoren, nieuwe manifestaties te ontdekken en psychosociale ondersteuning.
Maar er is steeds meer literatuur die het nut van routineconsulten en -onderzoeken
betwijfelt, evenals het nut van het uitvoeren van follow-up zorg in oncologische
centra. Ze schrijft dat langzaam onderzoeksresultaten verschijnen in de literatuur
over experimenten met follow-up verzorgd door verpleegkundigen,
eerstelijnszorgprofessionals, follow-up op initiatief van de patiënt, en follow-up onder
een gedeelde verantwoordelijkheid (‘shared care’). De WHO is voorstander van deze
laatste vorm van follow-up waarbij (snelle) verwijzing naar de specialist voor
behandeling mogelijk is. Ook zelfmanagement door de patiënt is een belangrijk
onderdeel. Follow-up afspraken moeten in een dergelijk model vastgelegd zijn in een
zorgplan.
Het meeste onderzoek is gedaan onder patiënten met borstkanker en darmkanker.
Resultaten zijn niet altijd generaliseerbaar naar andere vormen van kanker.
Nationale praktijken rond follow-up zijn meestal, maar niet altijd, vastgelegd in
richtlijnen. Een enkel land heeft ook speciale patiëntenversies van deze richtlijnen.
Onduidelijk is in welke mate deze richtlijnen ook worden gevolgd in de praktijk. De
paar studies die zijn gedaan laten grote variatie zien in ‘adherence’. In verschillende
landen is geld beschikbaar gesteld voor onderzoek naar ‘survivorship’. Dergelijk
onderzoek zal bijdragen aan evidence-based kennis waarop beleid en programma’s
voor zorgverlening kunnen worden vastgesteld.
Ze besluit het artikel met te stellen dat ‘continuïteit van zorg’ een van de grootste
uitdagingen rond ‘survivorship’ is. De WHO benadrukt dat een betere integratie met
de eerstelijnszorg een belangrijke stap is om de zorg te verbeteren. Richtlijnen
moeten ontwikkeld worden die hierbij aansluiten. Meer onderzoek is nodig. En als
laatste, niet onbelangrijkste punt: er moeten strategieën worden ontwikkeld om
onderzoekskennis te implementeren in de praktijk van zorgprofessionals,
beleidsmakers en het publiek.
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Jiwa et al.32 beschrijven de situatie rond follow-up zorg voor patiënten met kanker in
Australië. Veel patiënten met kanker en hun familieleden ervaren dat er, ongeacht de
prognose, in het dagelijkse leven aanpassingen nodig zijn op fysiek, sociaal,
economisch en/of psychologisch vlak. De auteurs zien de afwezigheid van
continuïteit van zorg en het gebrek aan coördinatie als een groot probleem. Ze
stellen dat er meer moet worden geïnvesteerd in lotgenotencontacten voor de
psychosociale ondersteuning van patiënten en hun familie. Ze bepleiten een
vergaande integratie van zorg in een multidisciplinair team waarin ook
eerstelijnszorgprofessionals participeren. Veelbelovend vinden zij initiatieven waarbij
de verschillende betrokken zorgprofessionals toegang hebben tot dezelfde medische
dossiers. Dit kan zijn via door de patiënt beheerde medische dossiers of via een
gedeelde toegang tot computer databases. Zij zien in Australië langzaam een
verschuiving ontstaan van het biomedische model naar het eerstelijnszorg model,
omdat dit zal leiden tot betere uitkomsten tegen lagere kosten dan het
(ziekenhuisgebaseerde) tweedelijnszorgmodel. Een punt van aandacht blijft ook in
een dergelijk model de coördinatie.

Zorg aan kanker patiënten kan heel complex zijn. Gegeven het grote aantal
zorgprofessionals dat bij deze patiënten betrokken is, is de kans reëel dat er
miscommunicatie ontstaat en er problemen zijn met coördinatie van zorg. Door
samen te werken in multidisciplinaire teams (MDT) kunnen problemen het hoofd
worden geboden. In multidisciplinaire teams participeren vaak niet alleen klinische
zorgprofessionals maar ook professionals uit de eerste lijn. Fleissig et al.22 uit Groot-
Brittannië concluderen in hun review dat samenwerking binnen een MDT veel
voordelen oplevert: betere coördinatie van verwijzingen, diagnoses, stadiëring en
vroege diagnostiek door chirurg en oncoloog. MDTs hebben ook de nodige obstakels
te overwinnen. Hiërarchische grenzen, historische strubbelingen tussen disciplines of
persoonlijke onenigheid kan harmonieuze samenwerking in de weg staan. Andere
punten van zorg zijn de mogelijkheid aanwezig te zijn kan verschillen voor de
deelnemende disciplines, administratieve ondersteuning, slechte
informatievoorziening, slechte dossiervorming en communicatieproblemen tussen de
verschillende disciplines.
Om MDTs te ondersteunen, publiceerde de ‘UK NHS Cancer Services Collaborative
Improvement Partnership’ in 2004. Dit is een online handleiding voor MDTs om de
kwaliteit van zorg te verbeteren middels peer review en zelfevaluatie.

De Groningse hoogleraar chirurgische oncologie Wiggers76 is er niet van overtuigd
dat huisartsen een rol moeten hebben in de follow-up zorg voor patiënten met
kanker. Hij beschrijft de vereisten voor follow-up zorg van patiënten met kanker. Hij
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vindt het belangrijk dat voor iedere patiënt een persoonlijk controleschema wordt
opgesteld waarbij rekening wordt gehouden met comorbiditeit en wensen van de
patiënt. Dit persoonlijk controleschema dient de frequentie van controles te
beschrijven, welk onderzoek moet worden verricht en wie de nacontroles doet. Voor
de huisarts ziet hij pas een rol als er geen reden meer is voor routinematige follow-
up. Bij klachten kan de huisarts dan een eerste oordeel geven over een mogelijke
relatie met de maligniteit waarvoor de patiënt ooit behandeld is geweest.

Een bijzonder onderdeel van follow-up zorg is de bestrijding van pijn bij kanker. Van
de patiënten met kanker heeft 30-50% pijn gedurende de behandeling en 70-90% in
een gevorderd stadium van de ziekte. Bij de opsporing en behandeling van pijn zijn
verschillende disciplines betrokken. Brink-Huis et al.10 onderscheiden in hun review
drie verschillende theoretische modellen voor de integratie van zorgprocessen rond
pijnbehandeling bij kanker: het institutionele model, ‘clinical pathway’ en
consultatieve dienst.
Bij pijnbehandeling volgens het institutionele model staan richtlijnen of standaarden
centraal. Er is veel aandacht voor de basisprincipes van pijnbehandeling en hoe
deze kunnen worden geïntegreerd in het dagelijks handelen. Er is veel aandacht
voor de beschrijving van (a) het vaststellen van pijn en (b) het behandelen van pijn.
Het institutionele model is vaak de eerste stap bij de verbetering van
pijnbehandeling.
Bij een ‘clinical pathway’ gaat het natuurlijk ook om het vaststellen en behandelen
van pijn, maar de werkwijze is meer patiënt-georienteerd. Veelal wordt gebruik
gemaakt van richtlijnen, zoals ontwikkeld/genoemd in het institutionele model. Er is
aandacht voor een interdisciplinaire benadering en continuïteit van zorg. In een
‘clinical pathway’ is er een optimale opeenvolging en timing van interventies door
artsen, verpleegkundigen en ander professionals voor een bepaalde diagnose of
procedure, met zo min mogelijke vertraging. Het doel is om met een minimum aan
inspanning een maximum aan kwaliteit van zorg te bereiken. Dit model geeft meer
structuur aan de wijze waarop interventies moeten worden aangepakt.
Een consultatieve dienst tenslotte, levert op afroep ondersteuning aan professionals
bij complexe en ernstige pijnvraagstukken. Hulp wordt toegesneden op de pijnvraag
van de patiënt. Er is veel aandacht voor continuïteit van zorg.
Alle drie de modellen gaan uit van een interdisciplinaire benadering, waarin met
name verpleegkundigen en artsen, maar ook de thuiszorg een rol hebben.
Verpleegkundigen hebben veelal een rol in het vaststellen van pijn, terwijl artsen een
rol hebben in de behandeling van pijn. Alle drie de modellen leveren positieve
resultaten op voor zorg rond pijnbehandeling. Wel hebben de drie modellen een
verschillende focus. Het institutionele model en de ‘clincial pathway’ zijn vooral
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gericht op standaardisatie en daardoor waardevol bij de behandeling van ‘gewone’
pijn. Maar voor de behandeling van meer complexe pijn is een consultatieve dienst
op afroep beter toegerust. Het ‘clinical pathway’ model heeft vaak een
beslissingswijzer geïncorporeerd voor verwijzing naar een consultatieve dienst.

Dat een verschuiving van follow-up zorg van tweede naar eerste lijn gepaard gaat
met specifieke kosten, lijkt vanzelfsprekend. Pearce et al.61 noemen bijvoorbeeld
kosten voor informatieoverdracht tussen de verschillende disciplines en sectoren. De
auteurs concluderen dat er verbazingwekkend weinig onderzoek is gedaan op dit
gebied. Ook is er nog te weinig onderzoek dat een verband legt met de verschuiving
van zorg en het effect op gezondheidsuitkomsten of kosten c.q. baten van de setting
van de behandeling.
De auteurs verdelen kosten in drie thema’s: kosteneffectiviteit van behandeling,
onzichtbare indirecte kosten gemaakt door de patiënt en familie en de ‘menselijke’
kosten van de diagnose kanker en de behandeling, waaronder kwaliteit van leven en
patiënttevredenheid.

Rol van de huisarts bij de follow-up: evaluatie bestaande situatie
Diverse auteurs rapporteren over de rol van de huisarts bij de follow-up zorg van
patiënten met kanker. Welke rol zien huisartsen voor zichzelf, hoe zien patiënten de
betrokkenheid van de huisarts, waar zijn er nog knelpunten, wat zijn de gevolgen
voor de kwaliteit van zorg en patiënt tevredenheid?

Anvik2 rapporteert dat Noorse huisartsen voor zichzelf een rol zagen in de follow-up
zorg aan patiënten met kanker. Patiënten waren het hiermee eens. Patiënten
vertrouwen erop dat hun huisarts adequate zorg verleent, vooral wanneer zij ook
andere complexe gezondheidproblemen hebben naast kanker. Huisartsen willen
graag een meer prominente rol spelen voor patiënten in de follow-up, zoals
bijvoorbeeld bij het controleren op nieuwe manifestaties van kanker en
medicatiecontrole. Wel stellen zij als voorwaarde dat er een goede toegang is tot de
specialist.
Om samenwerking in goede banen te leiden moet er een nazorgplan worden
samengesteld. Zowel patiënten als huisartsen vinden dat het initiatief hiertoe moet
liggen bij de specialist. Wel moeten de patiënt, huisarts en mantelzorgers bij de
samenstelling van een dergelijke nazorgplan worden betrokken.

Barnes et al.4 rapporteren dat minder dan de helft van de Canadese patiënten met
kanker het gevoel hadden dat hun huisarts betrokken was bij de zorg. De meest
voorkomende reden die patiënten gaven voor het feit dat ze weinig betrokkenheid
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van de huisarts ervoeren was dat de oncoloog de volledige zorg verleende. Patiënten
die zeiden dat de huisarts wel een belangrijke rol speelde in de zorgverlening, waren
in het algemeen meer tevreden over hun huisarts, hadden hun huisarts vaker
bezocht sinds de diagnose en het laatste bezoek was korter geleden dan de
patiënten die weinig betrokkenheid van hun huisarts ervoeren. Ook was hun huisarts
beter bereikbaar buiten kantooruren. De auteurs vinden het belangrijk dat patiënten
contact houden met hun huisarts. Dit zou actief moeten worden gestimuleerd, zodat
de huisarts in beeld is als na afloop van een palliatieve behandeling de terminale
fase intreedt.

Mahboubi et al.49 onderzochten in Frankrijk aan de hand van medische dossiers de
follow-up zorg van patiënten bij wie colorectale kanker was gediagnosticeerd en
minstens zes maanden vrij waren van de ziekte na curatieve behandeling. In het
eerste jaar had eenderde van de patiënten routine onderzoek gehad van de huisarts,
oplopend tot tweederde van de patiënten in het derde jaar. Degene die follow-up
zorg van de huisarts hadden gehad verschilden van de groep die door de specialist
waren begeleid: ze hadden een minder vergevorderd ziektestadium bij diagnose,
minder preoperatieve complicaties en hadden minder routine onderzoek gehad van
de gastro-enteroloog/oncoloog. Routinematig follow-up onderzoek door de huisarts
had geen invloed op de 3- en 5-jarige overleving. Huisartsen ontdekten vaker een
terugkeer van de ziekte dan specialisten bij patiënten ouder dan 75 jaar en bij
patiënten die met klachten kwamen. De auteurs concluderen dat Franse huisartsen
vaak betrokken zijn bij de follow-up zorg van colorectale kankers in een vroeg
stadium zonder dat dit een negatieve impact heeft op de overleving.

Rol van de huisarts bij de follow-up: evaluatie experimenten
In de literatuur zijn verschillende initiatieven beschreven om de huisarts meer te
betrekken bij de follow-up zorg. Soms betreft het een experimentele lokale opzet,
maar ook zijn er grootser opgezette initiatieven waarbij een reorganisatie van de
zorgverlening wordt geëvalueerd.

Kleinschalige initiatieven
Holtedahl et al.29 voerde in Noorwegen een trial uit waarbij patiënten direct na afloop
van de behandeling een 30 minuten durend consult met de huisarts kregen en een
uitnodiging om de huisarts te consulteren bij vragen of problemen. Een dergelijke
aanpak bleek geen meerwaarde te hebben voor kwaliteit van leven en tevredenheid
met follow-up. Door het bezoek nam wel de tevredenheid van familieleden met de
follow-up enigszins toe in de eerste zes maanden na het bezoek.
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Nielsen et al.57 ontwikkelden in Denemarken een ‘shared care’ programma, waarbij
specialisten na ontslag van behandeling uit het ziekenhuis (1) de huisarts uitgebreid
op de hoogte stelden van behandeling, (2) de huisarts een overzicht gaven van
namen en telefoonnummers van bij de behandeling betrokken verpleegkundigen en
specialisten en (3) patiënten stimuleerden contact op te nemen met de huisarts als er
problemen of vragen waren. Patiënten uit de experimentele groep waren veel
positiever over de samenwerking tussen eerste- en tweedelijnszorgprofessionals.
Ook hadden minder patiënten het gevoel in een gat te vallen na afloop van de
behandeling. Ze hadden ook daadwerkelijk meer contacten met de huisarts in
vergelijking met de controlegroep. De onderzoekers vonden geen effect op kwaliteit
van leven maten, zoals bijvoorbeeld fysiek, emotioneel, cognitief en sociaal
functioneren, de ervaren algehele gezondheidstoestand of lichamelijke klachten als
moeheid, misselijkheid, pijn, slapeloosheid of verlies van eetlust.

Dworkind et al.20 onderzochten in Canada de communicatie tussen huisartsen en
oncologen en ging na welke factoren van invloed waren op de betrokkenheid van
huisartsen bij de zorg voor patiënten met kanker. Zij concluderen dat de zorg aan
patiënten met kanker dermate complex is dat geschreven communicatie veelal niet
voldoet. Huisartsen en oncologen moeten met elkaar telefoneren of elkaar spreken
om de rollen te kunnen afstemmen. Huisartsen gaven in het algemeen aan meer
betrokken te willen zijn bij zowel de biomedische als de psychosociale zorg aan de
patiënt.

Johansson et al.33 evalueerden de effecten van informatievoorziening op de door
huisartsen verleende zorg aan patiënten met kanker in Zweden. De helft van de
huisartsen ontving de standaardinformatie van de tweedelijnszorgprofessional, de
andere helft kreeg gedurende twee jaar uitgebreide informatie, bestaande uit een
kopie van het medisch dossier na elke ziekenhuisopname of poliklinisch bezoek. De
auteurs concluderen dat de standaardinformatie vaak onvoldoende is. De huisartsen
uit de experimentele groep hadden meer kennis over de ziekte en behandeling
waardoor zij naar eigen zeggen beter in staat waren de behoeften van patiënten in te
schatten. De onderzoeksgroep (n=20) was te klein om de effecten op het zorggebruik
vast te stellen.



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

25

Grootschalige initiatieven
Een aantal jaar geleden zijn in Groot-Brittannië zogenaamde ‘primary care cancer
lead clinicians’ (PCCLs) aangesteld in ‘primary care trusts’ om de dienstverlening
aan patiënten met kanker te ontwikkelen en stimuleren. Om een brug te kunnen
slaan tussen Cancer Networks en eerstelijnszorg was het nodig de communicatie
tussen eerste- en tweedelijnszorgprofessionals te verbeteren en het wederzijds
begrip te vergroten. Leese et al.44 evalueerden de eerste drie jaar van dit initiatief.
Driekwart van de PCCLs waren huisartsen, de overigen hadden meestal een
verpleegkundige achtergrond. De meeste PCCLs hadden hun energie vooral gericht
op het ontwikkelen van preventieve zorg, vroege diagnose, verwijzingen en
palliatieve zorg. Het doen van onderzoek en het ontwikkelen van follow-up zorg
hadden de minste prioriteit.
In een tweede artikel analyseren de auteurs of er verschillen zijn in opvattig tussen
huisartsen en verpleegkundigen over de rol van de ‘primary care trusts’.45 Dit bleek
er voor het merendeel van de onderwerpen niet te zijn, ook niet voor wat betreft het
ontwikkelen van follow-up eerstelijnszorg.

Sisler et al.67 uit Canada evalueerden een programma dat als doel had om de
integratie van de zorg en communicatie tussen huisartsen en oncologen te
verbeteren, de kennis van huisartsen over kanker vergroten en de rol van de eerste
lijn binnen de zorgverlening aan patiënten met kanker te verstevigen. Binnen het
programma de ‘Uniting Primary Care and Oncology (UPCON) Network of
CancerCare Manitoba’ hadden twaalf eerstelijnscentra toegang tot de provinciale
electronisch medische dossiers van patiënten met kanker en kreeg de medische staf
bijscholing op het gebied van kanker. Ook was per centrum een arts aangewezen als
expert op het gebied van kanker en werd binnen de reguliere (tweedelijns)
zorgsetting aandacht besteed aan de rol die huisartsen kunnen spelen bij de
zorgverlening aan patiënten met kanker.
De eerstelijnsartsen gaven aan dat de mogelijkheid tot inzien van het medisch
dossier van belang was geweest voor hun handelwijze. Patiënten waren tevreden
over de gezamenlijke zorg, met name over het feit dat ze consistente informatie
kregen van huisarts en specialist en het feit dat de huisarts op de hoogte was van
onderzoeken en behandeling. Ook specialisten waardeerden de bijdrage van de
eerstelijnsartsen. De auteurs concluderen dat dit een succesvol initiatief is, waardoor
huisartsen meer betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met kanker.
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Rol van verpleegkundigen bij de follow-up
De verpleegkundige heeft veelal een eigen positie in de zorgverlening aan de patiënt
met kanker in de eerste lijn. Reden om onderzoek naar deze beroepsgroep
afzonderlijk te bespreken.
Howell et al.30 onderzochten de toegevoegde waarde van de thuiszorg geleverd door
gespecialiseerde oncologieverpleegkundigen voor patiënten met kanker in Canada.
Patiënten waardeerden de geleverde zorg om de volgende redenen: (a)
verpleegkundige als reisgenoot (“sharing the journey”), (b) verpleegkundige had een
luisterend oor (“unburdening”), (c) verpleegkundige nam voldoende tijd (“taking time
to address all needs”), (d) verpleegkundige had veel kennis over de ziekte en
daardoor begrip (“understanding the illness”), (e) doordat verpleegkundige veel
kennis had kon ze ook intermediair zijn en informatie verschaffen (“providing a link to
information and resources”), (f) verpleegkundige werd ervaren als een stabiliserende
kracht of anker op de woelige baren van de ziekte (“stabilizing”), en (g) de
verpleegkundige hielp de patiënt de eigen bronnen aan te boren en positief te
denken (“uncovering the strength to survive”). De auteurs concluderen dat de
gespecialiseerde oncologieverpleegkundige met haar ervaring en kennis een
waardevolle toevoeging is aan de thuiszorg van patiënten met kanker. Zij heeft een
belangrijke impact op het welbevinden en de wil tot overleven.

Howell et al.31 evalueerden in Canada een door wijkverpleegkundigen uitgevoerd
ondersteuningsprogramma aan patiënten met kanker (“nurse-led supportive care
clinical case management program in the community”). Dit
ondersteuningsprogramma richtte zich op voorlichting over en zorg voor de
behandeling van klachten, inventariseren van zorgbehoefte en het begeleiden van
patiënten bij het vinden van de benodigde zorg. De auteurs concluderen dat
verpleegkundigen een belangrijke rol kunnen hebben bij het verminderen van
onvervulde zorgbehoeften, het bevorderen van continuïteit van zorg en verbeteren
van de kwaliteit van leven.

Op steeds meer plaatsen krijgen patiënten met kanker follow-up zorg door
verpleegkundigen, vaak door middel van telefonische contacten. Cox en Wilson15

vatten in hun review de stand van zaken samen over onderzoek naar deze vorm van
follow-up zorg. Zij concluderen dat patiënten meestal erg tevreden zijn over follow-up
door een verpleegkundige en dat het tegemoet komt aan hun behoefte voor
psychologische steun en het krijgen van informatie. Ook de telefonische contacten
worden positief gewaardeerd. De auteurs concluderen dat follow-up zorg door
verpleegkundigen in zijn algemeen als effectieve en passende zorg wordt
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beschouwd. Vooral een telefonische consult is een efficiënte methode om met een
grote groep patiënten contact te houden.

Griffiths et al.26 onderzochten in Groot-Brittannië de nazorg van patiënten met een
zeldzame vorm van kanker: een groep ‘survivors’ en een groep patiënten in een
chronische fase van de kanker. In tegenstelling tot de verwachting verschilden de
twee groepen niet van elkaar voor wat betreft de manier waarop zij met de ziekte
omgingen, de behoefte aan ondersteuning en de klachten die ze hadden. Patiënten
die waren begeleid door een klinisch werkend verpleegkundige waren zeer tevreden
over de begeleiding. Dat gold niet voor degenen die bij ontslag waren verwezen naar
de eerstelijnszorg. Zij voelden zich in de steek gelaten en wisten niet goed wie en
waar zij ondersteuning konden krijgen. De auteurs zien hier een verbeterpunt voor de
eerstelijnszorgprofessionals. Zij zien hier vooral een taak voor de
wijkverpleegkundige die bij uitstek de persoon is voor het verlenen van gepaste zorg.

De Franse onderzoekers Lebret en Bouregba43 namen vragenlijsten af bij patiënten
met prostaatcarcinoom met als doel het vaststellen van de rol van de uroloog,
huisarts en verpleegkundige bij de behandeling en de tevredenheid hiermee van de
patiënten. De auteurs concluderen dat de verpleegkundige de belangrijkste rol heeft.
Omdat de verpleegkundige de behandeling uitvoert (hormooninjectie), hebben zij
elke drie maanden contact met haar. De rol van de verpleegkundige bestond volgens
de patiënten daarnaast uit het geven van helderheid, begeleiding, ondersteuning van
de familie, impact die de ziekte op hen had. Patiënten bespraken ook de progressie
van hun ziekte wel met de verpleegkundige, maar bijna tweederde van de patiënten
deed dit toch bij voorkeur met de uroloog of de huisarts.

De patiënt: medische dossiers-in-zelfbeheer
Zodra verschillende disciplines uit meerdere settings betrokken zijn bij de zorg aan
patiënten met kanker, spelen problemen met communicatie en informatie-
uitwisseling. Verschillende auteurs onderzochten de voor- en nadelen van het door
de patiënt zelf laten beheren van het medisch dossier.

Drury et al.16 onderzochten in Groot-Brittannië of een zorgprofessional die op de
hoogte is van wat een andere zorgprofessional doet, ook beter communiceert met de
patiënt. Patiënten kregen een kopie van hun eigen medisch dossier en namen dit
mee bij bezoek aan een andere arts. Na drie maanden bleken er geen verschillen te
zijn in tevredenheid van patiënten over de communicatie met de behandelaar en de
geleverde zorg in vergelijking met een patiëntengroep die standaardzorg kreeg
aangeboden.
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Williams et al.77 uit Groot-Brittannië evalueerden een experiment waarbij patiënten
zelf het (multidisciplinair) medisch dossier beheerden. Een deel van de patiënten en
een deel van de artsen (zowel eerste- als tweedelijnsartsen waren betrokken in het
onderzoek) waardeerden het initiatief. De onderzoekers vonden geen effect op
kwaliteit van leven. De aanwezigheid van het medisch dossier-in-zelfbeheer had
geen invloed op de communicatie. Wel hielp het patiënten om zich goed voor te
bereiden op afspraken en hadden ze het gevoel meer controle te hebben. Maar dit
gold maar voor een deel van de patiënten: meer dan de helft (53%) had liever niet
zelf het beheer over het medisch dossier gehad. Het zijn vooral jongere patiënten en
patiënten met veel verschillende zorgprofessionals die het medisch dossier-in-
zelfbeheer waarderen. Het dossier werd maar door een klein deel van de
professionals gebruikt. De auteurs adviseren om patiënten de keuze te bieden zelf
het medisch dossier te beheren.

Gysels et al.28 inventariseerden in een review de resultaten van onderzoeken naar
door de patiënt beheerde medische dossiers. Het zelf beheren van een medisch
dossier heeft volgens de auteurs twee doelen: (1) de continuïteit van zorg verhogen
door verbetering van communicatie en informatie-uitwisseling tussen
zorgprofessionals en (2) de patiënt meer bij de zorg betrekken.
Zij concluderen dat de meeste patiënten enthousiast zijn over het zelf beheren van
het medisch dossier, maar dat de overige doelen in gerandomiseerde trials niet
worden bereikt. Zij zien twee belangrijke problemen: niet alle patiënten zijn geschikt
om zelf het medisch dossier te beheren en onenigheid tussen patiënten en
zorgprofessionals over de functie van het medisch dossier-in-zelfbeheer.
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Thema 3 Belang van generalistisch werken: integrale zorg;
combineren van zorg voor kanker en andere zorgvragen

Conclusie
De huisarts is bij uitstek een generalist, die de patiënt ziet als mens in zijn totaliteit in
verschillende fasen van het leven. Continuïteit van zorg staat hoog in het vaandel
van de huisarts. De huisarts levert integrale zorg en combineert zorg voor kanker met
andere zorgvragen. Uit de gepresenteerde onderzoeken komt naar voren dat het
merendeel van de patiënten ook behoefte heeft aan continuïteit van zorg. Patiënten
verwachten van de huisarts een ondersteunende rol en consulteren de huisarts niet
alleen voor de behandeling van kanker. Vaak liggen deze onderwerpen niet op
medisch gebied. Huisartsen moeten de fysieke, sociale, psychologische of
existentiële zorgen van patiënt bespreekbaar maken en daarvoor voldoende tijd en
aandacht bieden. Patiënten verwachten ook dat de huisarts kwalitatief goede
informatie verschaft, waaronder bijvoorbeeld informatie over
revalidatiemogelijkheden en aandacht heeft voor de gevolgen van hun ziekte voor de
familie en mantelzorgers. Soms is voor een patiënt de drempel om met de huisarts
over een onderwerp te praten (te) hoog. Het gaat dan vooral om onderwerpen als
angst dat de kanker terugkomt of sociale en familieproblemen. Huisartsen moeten
zich daarom proactief opstellen.

De literatuur
Anvik2 onderzocht hoe Noorse huisartsen hun rol zagen in de follow-up zorg aan
patiënten met kanker en vroeg ook aan patiënten wat zij van hun huisarts
verwachtten. Patiënten vertrouwen erop dat hun huisarts adequate zorg verleent,
vooral wanneer zij ook andere complexe gezondheidsproblemen hebben boven op
de kanker. “Follow-up for the cancer has been the responsibility of the hospital.
Follow-up for the consequences of the cancer has been the job of the GP.”

Dat het nog vaak zoeken is naar de invulling van de rol van de huisarts blijkt uit een
aantal andere studies. Mikkelsen53 nam ruim een jaar na de diagnose vragenlijsten af
bij 365 Deense patiënten met kanker. Tweederde van de patiënten die leven met
kanker zeiden dat zij hun fysieke situatie met hun huisarts hadden besproken. De
helft van hen was bang dat de kanker terugkwam, maar ze uitten deze angst zelden
aan hun huisarts. Hetzelfde gold ook voor sociale en familieproblemen. Dit gold in
sterkere mate voor patiënten die weinig vertrouwen hadden in hun huisarts.

Patiënten die de initiële behandeling hebben afgerond vallen vaak in ‘een gat’. Het is
niet altijd duidelijk welke zorgprofessional de behandeling in zijn geheel overziet en
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wie de coördinatie in handen heeft. King et al.40 concludeert dat patiënten die een
hoge mate van continuïteit van zorg ervaren minder behoefte hebben aan zorg. Zij
interviewden hiervoor in Groot-Brittannië patiënten met kanker en vroeg wie volgens
hen de belangrijkste positie had in hun zorgverlening. Iets meer dan de helft noemde
de huisarts. Op de tweede plaats kwam de verpleegkundige. Belangrijke aspecten
van een goede zorg in dit stadium van de ziekte waren: voldoende tijd en aandacht,
weten wat te verwachten in de toekomst, omgaan met de tijd tussen de bezoeken
aan de specialist, gevolgen voor de familie in de gaten houden en ervan verzekerd
kunnen zijn dat niet over het hoofd wordt gezien. Opvallend is dat dit geen van alle
‘harde’ medische onderwerpen zijn.

Kendall et al.35 uit Schotland kwam tot dezelfde bevinding toen zij patiënten met
kanker en hun zorgprofessionals interviewden. Hun respondenten formuleerden vijf
aandachtspunten in de zorgverlening: informatie, communicatie, onpartijdige zorg,
een holistische benadering en patiëntgerichte zorg. Ze formuleerden eveneens
aandachtspunten voor zorgprofessionals om dit te bereiken. Als belangrijkste
noemden ze proactieve zorg en voortdurend contact met de patiënt, op voorwaarde
dat deze heeft aangegeven dit ook te willen. Andere aandachtspunten zijn onder
andere: goede communicatie tussen eerste- en tweedelijnszorgprofessionals,
aanbieden van zorg buiten kantooruren en zorg voor de mantelzorgers. Voor wat
betreft de zorg tijdens de chronische fase gaat het om de volgende onderwerpen:
routine follow-up consult na ontslag; informatie over neveneffecten en symptomen
waar patiënt op moet letten en wat hij/zij in zo’n geval moet doen; bespreken van
aanpassing aan de veranderde situatie zoals relaties, werk, verlies van
zelfvertrouwen, lichaamsbeeld; begeleiding naar lokale en nationale zelfhulpgroepen,
aanmoedigen van contact met de praktijk als er vragen zijn; bespreekbaar maken
van fysieke, sociale, psychologische of existentiële zorgen van patiënt; hulp
aanbieden bij het maken van afspraken met de specialist, informeren over eventueel
vervolgonderzoek of vervolgbehandeling; helpen met sociale en praktische kwesties;
respecteren van persoonlijke waarden van patiënt en zijn/haar keuzes; overwegen
van het aanbieden van een consult aan mantelzorgers.
Ze concluderen dat de eerstelijnszorgprofessionals een belangrijke en unieke rol
hebben in het aanbieden van patiëntgerichte en holistische zorg, ofwel continuïteit
van zorg vanaf de eerste klacht tot aan het overlijden.

De resultaten van dit onderzoek stonden aan de basis van de ontwikkeling van een
raamwerk voor proactieve zorg voor patiënten met kanker in de eerste lijn. In een
tweede artikel evalueren Murray et al.55 de introductie van dit raamwerk voor
proactieve zorg in vijf huisartsenpraktijken in Schotland vanuit het perspectief van de
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patiënt, familie en professionele zorgprofessionals. Bij de implementatie konden
praktijken kiezen waarop zij hun energie wilden richten, waarbij de lijst met
aandachtspunten uit het onderzoek van Kendall et al.35 (zie hierboven) centraal
stond. De vijf onderzochte praktijken bleken alle eigen accenten te hebben gelegd,
maar bij de meeste praktijken stond ‘interne communicatie’ in ieder geval op de
prioriteitenlijst, vooral om te voorkomen dat geen enkele patiënt tussen de mazen
van het net door viel. Ook verbeterden ze alle de communicatie met de ‘buiten-
kantooruren’ zorgprofessionals. Men had weerstand tegen het ‘onze size fits all’
model. Juist de flexibiliteit waarmee het raamwerk kon worden geïmplementeerd
maakte het aantrekkelijk. Op die wijze kan rekening worden gehouden met de
plaatselijke situatie, ervaring en mogelijkheden. Patiënten, familie en
zorgprofessionals vonden allen dat het raamwerk had bijgedragen aan een toename
van continuïteit van zorg, proactieve zorg en toegenomen ondersteuning van
patiënten en mantelzorgers.
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Thema 4 Zorggebruik en verschillen in zorggebruik tussen tumoren

Conclusies
Er is weinig onderzoek op het gebied van zorggebruik in de eerste lijnvan patiënten
met kanker in de follow-up fase. Zowel huisartsen als patiënten menen dat
huisartsen een rol zou kunnen vervullen in deze fase.

De literatuur
We vonden twee studies naar zorggebruik van patiënten in de eerste lijn in de follow-
up fase in een land met een sterke eerste lijn. De eerste studie uit Noorwegen2 gaat
niet zozeer over wat huisartsen nu doen, maar wat ze zouden kunnen doen. Ofwel,
welk beeld hebben huisartsen en patiënten van de rol die huisartsen kunnen spelen
bij de zorgverlening aan patiënten met kanker. Patiënten geven aan de competentie
van de huisarts als voldoende te beschouwen om goede zorg te verlenen, zolang de
specialist beschikbaar blijft. De huisartsen zijn dezelfde mening toegedaan.

Khan et al.39 meldden in een systematische literatuursearch slechts twee studies te
hebben gevonden over zorgverlening aan patiënten met kanker langer dan drie jaar
na de diagnose. Deze studies leverden tegenstrijdige bevindingen op.
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Thema 5 Comorbiditeit

Conclusies
Met toenemende leeftijd stijgt het aantal comorbide aandoeningen en de frequentie
van de consulten bij de huisarts nemen toe. De complexiteit van de zorgvraag neemt
nog verder toe als er naast kanker en comorbide aandoeningen ook nog sprake is
van invaliditeit en/of geriatrische problematiek. Verschillende, met name
Amerikaanse, auteurs melden dat de zorg voor patiënten met comorbide
aandoeningen niet optimaal is. Opmerkelijk is dat we niet veel artikelen vonden over
co-morbiditeit en eerstelijnszorg buiten de Verenigde Staten.

De literatuur
Het aantal patiënten met kanker dat thuiszorg ontvangt, stijgt met de leeftijd. De
Amerikanen Koroukian et al. 41 schrijven dat bij de door hen onderzochte patiënten
met kanker met comorbide aandoeningen, de complexiteit van de zorgbehoefte
verder toeneemt, als zij daarnaast ook nog lichamelijke beperkingen (invaliditeit)
en/of geriatrische problemen hebben. Het aantal patiënten dat een combinatie van
klachten en problemen heeft, neemt toe met de leeftijd.

In een van de weinige studies die we vonden over dit onderwerp, rapporteerde
Kurtz42 dat Amerikaanse patiënten met kanker met drie of meer comorbide
aandoeningen vaker de huisarts (‘familiedokter’) bezochten dan patiënten zonder
comorbide aandoeningen. Het betreft hier overigens wel een, niet met de
Nederlandse situatie vergelijkbaar, Amerikaans onderzoek.

In een systematische review concludeert Khan39 dat, in vergelijking met de algemene
populatie, langdurige overlevenden van kanker niet dezelfde kwaliteit van zorg
krijgen voor hun comorbide aandoeningen. Het kan zijn dat
eerstelijnszorgprofessionals overlevenden van kanker anders behandelen en meer
gericht zijn op aan de kanker gerelateerde zorg ten koste van niet-kanker
gerelateerde gezondheidszorgbehoeften.

Liu48 rapporteerde dat Amerikaanse patiënten met kanker in een gevorderd stadium
minder adequaat behandeld werden voor hun diabetes. Dit gold vooral voor ouderen.

Nazarian56 uit de Verenigde Staten roept in een opiniërend artikel op patiënten met
longkanker niet uit te sluiten van cardiopulmonaire rehabilitatie programma’s. Zelfs
niet als zij maar een verwachte korte overlevingsduur hebben.
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Italiaanse onderzoekers bestudeerden of een thuisbehandeling van diepveneuze
trombose is gecontraïndiceerd voor patiënten met kanker. Siragusa et al.66 vonden
hiervoor geen aanwijzingen: er zijn geen verschillen in uitkomstmaten tussen
groepen patiënten die thuis of in het ziekenhuis waren behandeld. In een andere
studie kwamen Ageno et al.1 tot dezelfde conclusie.
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Thema 6 Verwijsbeleid: variërend van terugverwijzing naar de tweede
lijn tot verwijzing binnen de eerste lijn

Conclusies
De verwijzing van patiënten met kanker in de follow-up fase is niet uitgebreid
bestudeerd. De meeste studies over dit onderwerp hebben betrekking op verwijzing
voor (palliatieve) radiotherapie. Huisartsen die meer bekend zijn met de indicaties
voor radiotherapie verwijzen vaker patiënten. Ook persoonlijk contact tussen huisarts
en radiotherapeut vergroot de kans op verwijzing voor radiotherapie. Hetzelfde geldt
voor andere verwijzingen: een huisarts verwijst bij voorkeur naar een specialist met
wie er persoonlijk contact is en met wie ze goed kunnen communiceren.

De literatuur
We vonden drie onderzoeken, alle drie uitgevoerd in Canada, over verwijzingen door
huisartsen naar (palliatieve) radiotherapie. Volgens Samant et al. zijn de volgende
factoren van invloed op de verwijspatronen: wachttijd voor radiotherapie, consultatie
en behandeling, onzekerheid over het nut van radiotherapie, leeftijd van de patiënt
en het (ingeschatte) ongemak voor de patiënt.63 Artsen die hun patiënten verwezen
voor een radiotherapeutische behandeling waren vaker (tevens) werkzaam in de
palliatieve zorg, werkten buiten stadscentra, hadden eenvoudiger toegang tot
ziekenhuisfaciliteiten en hadden in het verleden recent contact gehad met een
radiologisch oncoloog.62;63. Artsen die beter bekend waren met de algemene
indicaties voor palliatieve radiotherapie verwezen vaker patiënten.62 Barnes et al.
schrijven dat de communicatie tussen huisartsen en radiotherapeuten moet
verbeteren, vooral gezien de bevinding dat huisartsen zo weinig kennis hebben over
palliatieve radiotherapie.5

Gorman et al.24 schrijven dat zo’n 80% van de Britse huisartsenpraktijken het
wenselijk vindt dat patiënten met kanker routinematig naar het ziekenhuis gaan voor
follow-up. Zo’n 20-30% van de praktijken weet niet of hun patiënten rechtstreekse
toegang hebben tot het ziekenhuis tijdens de follow-up en daarmee de huisarts als
poortwachter omzeilen.

Samers et al.64 meldden dat huisartsen in Australië per jaar gemiddeld een patiënt
met een nieuw gediagnosticeerde borstkanker verwijzen. Ze verwijzen bij voorkeur
naar een specialist naar wie ze al eerder verwezen. Kennis over de expertise en
reputatie van deze specialist zijn belangrijke beweegredenen. Ook verwijzen ze het
liefst naar een specialist met wie ze goed kunnen communiceren. Huisartsen gaven
aan dat de communicatie in de beginfase van de ziekte en behandeling vaak goed
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was, maar de communicatie rond ontslag was men vaak minder tevreden, evenals
over telefonische contacten. Overigens gaven maar weinig huisartsen aan dat ze
behoefte hadden aan deelname aan patiëntenbesprekingen in het ziekenhuis of
teleconferenties, ondanks dat zij daarvoor kunnen declareren. De auteurs noemen
hiervoor als redenen: huisartsen hebben het te druk, zijn te weinig op de hoogte van
de declaratiemogelijkheden en het is hen niet duidelijk wat hun rol is bij dergelijke
besprekingen.
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Thema 7 (Conflicterende) richtlijnen c.q. behandelingen en ‘adherence’

Conclusies
Patiënten met een laag risico op terugkeer van kanker kunnen voor follow-up terecht
bij de huisarts. Huisartsen moeten ook voorkomen dat patiënten na afloop van de
behandeling geen follow-up krijgen. Huisartsen moeten handvatten krijgen
aangereikt om goede zorg te kunnen verlenen. Hiervoor zijn regelmatig
geactualiseerde richtlijnen nodig. De literatuur levert een eenduidige conclusie op: er
zijn weinig richtlijnen voor de eerstelijnszorg aan patiënten met kanker in de follow-up
fase. Als er al richtlijnen zijn, dan leveren deze te vaak conflicterende aanwijzingen
op, waardoor het onduidelijk is wat de beste handelwijze is.
Onderwerpen die in de richtlijnen aan bod moeten komen zijn onder andere het
monitoren van gezondheidsstatus, vroege detectie en behandeling van late effecten
en levensstijl aanpassingen.
Een punt van aandacht is vervolgens de implementatie van richtlijnen in de praktijk
en gedragsverandering bij professionals.

De literatuur
We bespreken in dit hoofdstuk twee onderwerpen. We beginnen met onderzoek naar
de beschikbaarheid van richtlijnen en wat hier in zou moeten staan. Vervolgens
bespreken we onderzoek naar de implementatie van dergelijke richtlijnen in de
praktijk.

Beschikbaarheid richtlijnen
Taylor et al. concluderen in hun studie onder Britse kinderoncologen en huisartsen
dat er grote verschillen zijn in de follow-up van kinderen die kanker overleefden.72

Ongeveer de helft krijgt levenslange follow-up door de kinderoncoloog, de andere
helft wordt verwezen naar de huisarts. Volgens de huisartsen krijgt tweederde van
hun patiënten (kinderen die kanker overleefden) geen follow-up. Er is grote behoefte
aan regelmatig geactualiseerde richtlijnen over de handelwijze tijdens de follow-up.
De richtlijnen moeten onderscheid maken naar specifieke groepen van patiënten en
de behandeling die zij ontvingen.

Nord et al.59 meldden in hun beschouwing dat er een behoefte is aan aanbevelingen
over de organisatie van de follow-up zorg voor patiënten met kanker in de
Scandinavische landen. Als eerste lacune zien zij het ontbreken van richtlijnen voor
follow-up zorg. Te ontwikkelen richtlijnen voor follow-up zorg moeten voldoen aan de
volgende eisen: a) monitoren van gezondheidsstatus, b) vroege detectie van late
effecten, c) behandeling van late effecten en d) levensstijl aanpassingen. Patiënten
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die kanker hebben gehad en met een laag risico op terugkeer van kanker, kunnen
voor de follow-up terecht in de eerstelijnszorg. Een ‘Survivorship Care Plan’ is de
eerste stap naar de implementatie van langdurende zorg in de eerste lijn.

De Canadese onderzoekers Zitzelsberger et al. gingen na waar richtlijnen volgens
huisartsen aan moeten voldoen.78 De volgende onderwerpen moeten worden gedekt:
screening, behandeling en follow-up. Huisartsen melden te vaak conflicterende
richtlijnen tegen te komen, waardoor het onduidelijk is wat de beste handelwijze is.

Brigden et al.9 zien een belangrijke taak weggelegd voor de Canadese huisarts om te
voorkomen dat patiënten met kanker na afloop van de behandeling geen follow-up
meer krijgen. Om die reden is het ook belangrijk dat zij zich bewust zijn van de
praktische kant van monitoring en omgaan met therapie-gerelateerde complicaties.
Zij voerden een literatuuronderzoek uit naar onderzoek en behandeling van lange
termijn effecten van chemotherapie en radiotherapie. Zij concluderen dat de literatuur
op dit gebied niet overtuigend is: richtlijnen en consensus bijeenkomsten ontbreken
veelal. Ze vonden slechts een enkele gerandomiseerde trial. Op basis van de
bevindingen formuleren ze aanbevelingen voor een follow-up schema van een aantal
tumoren en beschrijven ze welke lange termijn complicaties te verwachten zijn.

Implementatie richtlijnen
Implementatie van onderzoekskennis en gedragsverandering van de professional is
niet eenvoudig, zelfs wanneer de voordelen en bewijzen hiervoor overduidelijk zijn.
Hetzelfde lot treft de richtlijnen. De Amerikaan Dulko verrichtte een systematische
review naar audit en feedback.19 Zij zien dit als een mogelijk effectieve benadering
om kennis die zou moeten leiden tot gedragswijziging te verspreiden in de praktijk.
Een onderdeel hiervan is het geven van een overzicht van de prestaties, met of
zonder het geven van aanbevelingen hoe de praktijk te verbeteren. De auteurs
geven aan hoe dit model in de praktijk zou kunnen worden geïmplementeerd. Ze
gebruiken hiervoor de behandeling van pijn bij kanker door ‘nurse practitioners’ als
casus.
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Thema 8 Zorgbehoeften en verwachtingen ten aanzien van
zorgprofessionals

Conclusies
Patiënten met kanker in de follow-up fase hebben vooral behoeften die niet op
medisch gebied liggen. Genoemd zijn onder andere: informatie, holistische
benadering, patiëntgerichte zorg, zorg buiten kantooruren, voldoende tijd en
aandacht, informatie over revalidatiemogelijkheden, emotionele ondersteuning,
goede relatie met de zorgprofessionals, ontvangen van kwalitatief goede informatie
en ondersteuning in tijd tussen bezoeken aan specialist. Patiënten noemen ook
onderwerpen die te maken hebben met continuïteit van zorg tussen eerst- en tweed
lijn: goede communicatie tussen eerste- en tweedelijnszorgprofessionals en er zeker
van kunnen zijn dat niets over het hoofd wordt gezien. Ook mantelzorgers zijn
veelvuldig in beeld: zorgprofessionals zouden ook de gevolgen van hun ziekte voor
de familie en mantelzorgers in de gaten moeten houden. Dat mantelzorgers vaak
over het hoofd worden gezien, blijkt uit het feit dat mantelzorgers nogal wat
onvervulde behoeften aangeven.
Patiënten verwachten van de huisarts een ondersteunende rol en consulteren de
huisarts niet zozeer voor de behandeling van kanker. Verschillende onderzoekers
melden dat wens en werkelijkheid niet altijd met elkaar overeenkomen. Patiënten zijn
nogal eens ontevreden over de follow-up care van de huisarts. Dit geldt overigens
niet alleen voor de huisarts maar ook voor oncologieteams. Ook zij hebben vaak te
weinig oog voor de behoeften van de patiënt. Een deel van de patiënten wendt zich
om die reden tot zelfhulpgroepen.

De literatuur
Kendall et al.35 uit Schotland vroegen patiënten met kanker en hun zorgprofessionals
hun zorgbehoeften aan te geven. Respondenten formuleerden vijf aandachtspunten:
informatie, communicatie, onpartijdige zorg, een holistische benadering en
patiëntgerichte zorg. Ze gaven aan hoe zorgprofessionals hieraan kunnen voldoen.
Als belangrijkste aandachtspunt noemden ze proactieve zorg en voortdurend contact
met de patiënt, op voorwaarde dat deze heeft aangegeven dit ook te willen. Andere
aandachtspunten zijn onder andere: goede communicatie tussen eerste- en
tweedelijnszorgprofessionals, aanbieden van zorg buiten kantooruren, zorg voor de
mantelzorgers. Ze concluderen dat de eerstelijnszorgprofessionals een belangrijke
en unieke rol hebben in het aanbieden van patiëntgerichte en holistische zorg, ofwel
continuïteit van zorg vanaf de eerste klacht tot aan het overlijden.
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King et al.40 interviewden in Groot-Brittanië patiënten met kanker en vroeg hen ook
aan te geven wat de belangrijke aspecten van goede zorg in dit stadium van de
ziekte waren. Ze noemden: voldoende tijd en aandacht, weten wat te verwachten in
de toekomst, ondersteuning in de tijd tussen de bezoeken aan de specialist,
gevolgen voor de familie in de gaten houden en ervan verzekerd kunnen zijn dat
niets over het hoofd wordt gezien.

Deense patiënten met kanker formuleerden vijf gebieden waarop zij behoefte aan
ondersteuning54 die vooral liggen op psychosociaal gebied, zoals ondersteuning van
de familie, psychologische ondersteuning, waaronder angst voor terugkeer van de
kanker, maar ook behoefte aan ondersteuning bij en informatie over revalidatie
mogelijkheden.

Soothill et al.70 uit Groot-Brittanië onderzocht welke behoeften patienten en hun
mantelzorges hadden en welke behoeften onvervuld waren. Respondenten gaven
aan dat zij een goede relatie met de zorgprofessionals en het ontvangen van
kwalitatief goede informatie het belangrijkst vonden. Een minderheid van de
respondenten noemden nog onderwerpen als ‘managing’ van het dagelijkse leven,
emoties en sociale identiteit. In het algemeen benoemde patiënten meer behoeften
dan mantelzorgers. Maar mantelzorgers gaven aan meer onvervulde behoeften te
hebben. De onderzoekers beschouwen dit als een belangrijke boodschap voor
verpleegkundigen en eerstelijnszorgprofessionals.

Van de patiënten die leven met kanker is de groep vrouwen met een geschiedenis
van borstkanker de grootste. Uit een literatuuronderzoek van Vivar et al.74 blijkt dat
deze vrouwen, ook lang na de diagnose, behoefte blijven houden aan informatie en
emotionele ondersteuning. Oncologieteams voldoen vaak niet aan deze behoefte
waardoor deze vrouwen zich bijvoorbeeld wenden tot zelfhulpgroepen. De auteurs
zien een belangrijke taak weggelegd voor oncologieverpleegkundigen werkzaam in
het ziekenhuis en in de eerste lijn.

Dat het niet altijd eenvoudig is de huisarts als vertrouwenspersoon te zien, blijkt uit
een Deens onderzoek van Mikkelsen et al.53. Deze onderzoekers namen ruim een
jaar na hun diagnose vragenlijsten af bij 365 patiënten met kanker. Tweederde van
de patiënten die leven met kanker zeiden dat zij hun behoefte aan fysieke herstel
met hun huisarts hadden besproken. De helft van hen zei bang te zijn dat de kanker
terugkwam, maar dat ze deze angst zelden uitten aan hun huisarts. Hetzelfde gold
ook voor sociale en familie-problemen. Dit gold in sterkere mate voor patiënten die
weinig vertrouwen hadden in hun huisarts.
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Bulsara11 onderzocht hoe Australische patiënten de rol van de huisarts zagen en dan
vooral wat ze van hem/haar verwachten ten aanzien van de zorgverlening buiten het
ziekenhuis voor hun kanker. Patiënten zagen in hun huisarts toch vooral iemand met
een ondersteunende rol en niet zozeer voor behandeling voor de kanker. Ze
wendden zich vooral tot hem/haar voor verheldering en geruststelling. De
onderzoekers stellen dat tweedelijnsbehandelaars hier een voorbeeld aan zouden
kunnen nemen. Overigens signaleerden de onderzoekers wel een
informatieachterstand bij de huisartsen over de tweedelijnsbehandeling van hun
patiënten.

Ruim eenderde van de patiënten in een Canadees onderzoek wist niet wie de rol van
behandelaar had tijdens de follow-up fase52. Zo’n 80% van de patiënten wilden graag
begeleid worden door hun huisarts maar slechts eenvijfde van de patiënten kreeg dat
ook. Overigens waren patiënten die begeleid werden door hun huisarts vaker
ontevreden (32%) over de follow-up zorg dan patiënten die begeleid werden door
een specialist (18%). De onderzoekers concluderen dat follow-up zorg in
toenemende mate een taak voor de huisarts zal zijn. Huisartsen zijn hierop nog
onvoldoende voorbereid. Zij moeten meer oog hebben voor de behoeften van de
patient, met name op het gebied van emotionele ondersteuning.

Gray et al.25 verrichtten onderzoek naar de houding van Canadese huisartsen ten
aanzien van zelfhulpgroepen. Het merendeel van de huisartsen stond positief
tegenover zelfhulpgroepen. Zij zagen een belangrijke rol voor deze groepen op het
gebied van het delen van ervaringen, wegnemen van isolatie, begrepen worden en
het delen van informatie. Een punt van zorg volgens de huisartsen is het verschaffen
van slechte informatie en het bevorderen van onconventionele behandelingen. Om
die reden is het belangrijk om zelfhulpgroepen te ondersteunen bij bijvoorbeeld het
ontwikkelen van voorlichtingsbrochures.

Sisler et al.68 vroeg Canadese patiënten een half jaar tot een jaar na de diagnose
naar de rol van hun huisarts in de zorgverlening. Bijna alle patiënten (91%) had een
huisarts, maar de betrokkenheid van de huisarts bij de zorgverlening was na de
diagnose afgenomen. Huisartsen voorzagen in de behoefte wanneer er snel actie
nodig was, zoals voor medische problemen, snelle verwijzing, mogelijkheid op korte
termijn een consult te krijgen, extra tijd besteden aan patiënt). Patiënten gaven aan
dat ook hun naaste familie behoefte hadden aan ondersteuning, maar dat huisartsen
op dit punt tekort schoten. ‘Kwaliteit van leven’-scores waren hoger bij meer
betrokkenheid van de huisarts. De auteurs adviseren huisartsen proactief te zijn en
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zelf het initiatief te nemen door follow-up bezoeken te plannen en ondersteuning aan
te bieden.
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Thema 9 Kinderen met kanker

Conclusies
Steeds meer kinderen overleven de diagnose kanker. Omdat ze vaak intensief zijn
behandeld, kunnen op de lange termijn late effecten van de behandeling ontstaan,
zoals cognitieve stoornissen, cosmetische problemen, of stoornissen aan andere
orgaansystemen. Vaak komen deze problemen pas vele jaren later aan het licht.
Zorg is nodig van andere specialisten dan pediatrisch oncologen, zoals cardiologen,
longartsen, nefrologen, gynaecologen, neurologen of gastro-enterologen.
Pediatrisch oncologen menen dat levenslange follow-up belangrijk is. Maar deze
beroepsgroep is zelf niet de meest aangewezen om deze follow-up te verrichten
zodra deze patiënten de volwassen leeftijd hebben bereikt. Patiënten vallen vaak
tussen wal en schip, aangezien huisartsen weinig van deze patiënten zien in de
dagelijkse praktijk, geen expertise hebben en geen informatie over de diagnose,
gegeven behandeling en te verwachten late effecten. In verschillende landen zijn
initiatieven opgezet voor het verbeteren van de langetermijns zorg aan overlevenden
van kinderkanker. In Nederland zijn hiervoor de poliklinieken late effecten
kinderkanker ofwel PLEK-poli’s opgericht. Een enkele maal participeert ook de eigen
huisarts naar volle tevredenheid in initiatief.
Ook wordt gewerkt aan meer informatie voor overlevenden en familie. Verschillende
interactieve bronnen zijn via internet te raadplegen. Ook hebben verschillende
landen inmiddels richtlijnen opgesteld voor de follow-up van overlevenden van
kinderkanker. De ontwikkeling van de Nederlandse richtlijn zit op moment van
schrijven (11 november 2009) in de laatste fase.

De literatuur
We behandelen drie onderwerpen: (1) specifieke problemen bij overlevenden van
kinderkanker: hoe moet de zorg eruit zien? (2) behoeften van betrokkenen en (3)
onderzoek naar en experimenten met follow-up in de eerste lijn.

Specifieke problemen bij overlevenden van kinderkanker: hoe moet de zorg
eruit zien?
De Amerikaanse Meadows71 schrijft in een beschouwend artikel dat het onderzoek
naar ‘survivorship’ van patiënten met kanker is begonnen in de pediatrische
oncologie. Artsen zagen dat steeds meer kinderen na behandeling van kanker langer
leefden. Dit was natuurlijk een enorme vooruitgang, maar tegelijkertijd kwamen ook
de late effecten van de behandeling, zoals chirurgie, bestraling en chemotherapie,
meer aan het licht. Vooral bij kinderen hebben deze behandeling veel effect op
andere orgaansystemen dan waar de behandeling op was gericht. Tijdens de
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ontwikkeling van kind naar volwassene vinden veel fysiologische en psychologische
veranderingen plaats.
In de pediatrische oncologie is een patiënt een ‘langdurig overlevende’ als de
behandeling langer dan vijf jaar geleden is begonnen en ten minste twee jaar
geleden is geëindigd. Hoewel op dat moment is de kanker een chronische
aandoening is geworden, onderscheidt deze groep zich van andere kinderen met
andere chronische aandoeningen, zoals aangeboren hartafwijkingen, cystic fibrosis
of sikkelcel ziekte. Patiënten die kinderkanker overleefden hebben vaak problemen
die weinig met de kanker maar meer met de behandeling te maken hebben:
cognitieve stoornissen, cosmetische problemen, of stoornissen aan andere
orgaansystemen. Daardoor hebben zij zorg nodig van andere specialisten dan
pediatrisch oncologen, zoals cardiologen, longartsen, nefrologen, gynaecologen,
neurologen of gastro-enterologen. Een complicerende factor is dat deze problemen
vaak pas vele jaren later aan het licht komen. De huisarts dient dan ook op de
hoogte te zijn van de medische voorgeschiedenis. Dat is vaak niet het geval. En als
het wel zo is, dan ontbreekt het de huisarts vaak aan kennis over de late effecten van
behandeling, waardoor de patiënt een inadequate follow-up krijgt met of te veel of te
weinig onderzoek. Om hierin te voorzien heeft in de Verenigde Staten de Children’s
Oncology Group richtlijnen gepubliceerd voor de follow-up van overlevenden,
gebaseerd op de ontvangen behandeling. Zie voor meer informatie
www.survivorshipguidelines.org. Om meer kennis te vergaren over de late effecten
van de behandeling van kinderkanker worden in de Verenigde Staten de diagnoses
van alle kinderen die zijn behandeld in een Children’s Oncology Group instituut
geregistreerd in de ‘National Childhood Cancer Study’. Zodra de behandeling is
afgerond worden zij geregistreerd bij het ‘Long-Term-Follow-Up-Center’.
Vooral de periode van overgang van pediatrische oncologie naar de reguliere zorg is
aandacht nodig voor overdracht van informatie. In een ideaal model krijgt de patiënt
informatie over de behandeling, complicaties van de behandeling en
gezondheidsrisico’s op de lange termijn. De patiënt overhandigt deze informatie aan
degene die de follow-up zorg op zich neemt. Een belangrijke rol hierin is weggelegd
voor de huisarts. Op basis van de verkregen informatie kan deze de patiënt
begeleiden in het bevorderen van gezond gedrag en screening van ernstige
aandoeningen.

Oeffinger et al.60 schrijven dat van de kinderen die nu de diagnose kanker krijgen,
80% de kanker langdurig overleven. Maar hoe groot het probleem van de late
effecten is, blijkt uit het volgende: van de kinderen die tussen 1970 en 1990
behandeld zijn, zal 75% een chronische aandoening hebben ontwikkeld als ze 40
jaar zijn en meer dan 40% zal serieuze gezondheidsproblemen hebben. Ongeveer
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de helft van alle overlevenden heeft een matig tot ernstig verminderde gezondheid
hebben met onder andere functionele beperkingen. De auteurs geven in dit artikel
een overzicht van de vier belangrijkste late effecten van overlevenden van kinder-
kanker: neurocognitieve dysfunctie, cadiovasculaire aandoeningen, onvruchtbaarheid
en gonadotrope dysfunctie en psychosociale problemen. Dit zijn tevens de gebieden
waarop overlevenden en hun familie het vaakst vragen stellen.
Veel van de problemen komen pas boven water als de behandeling al jaren geleden
is afgerond. De meeste van de overlevenden van kinderkanker worden niet gevolgd
in een gespecialiseerde kliniek, maar zijn voor de zorgverlening onder de hoede van
een huisarts. Deze heeft meestal geen officiële zorgoverdracht gekregen, is niet op
de hoogte van de risico’s, heeft geen zicht op de gegeven behandeling en heeft geen
inzicht in wat de gevolgen van de behandeling kunnen zijn.
De auteurs geven een voorzet voor een model van ‘shared survivor care’: een
systematisch op de persoon toegesneden plan voor longitudinale screening,
surveillance en preventie met oog voor de risico’s van de kankerdiagnose in het
verleden, gegeven behandeling, genetische aanleg, leefstijl en comorbide
aandoeningen. Verschillende evidence-based richtlijnen zijn inmiddels ontwikkeld
door onder andere Children’s Oncology Group Late Effects Committee in de
Verenigde Staten, de Scottish Intercollegiate Guidelines Network (zie
www.sign.ac.uk), de United Kingdom Children’s Cancer Study Group (zie
www.ukccsg.org). De auteurs maken melding van de ‘Landelijke richtlijnen voor
follow-up van overlevenden van kinderkanker’ in Nederland, maar op moment van
schrijven (november 2009) zijn deze nog niet openbaar. Niet duidelijk is in hoeverre
de richtlijn oog heeft voor de rol van de huisarts in de follow-up.
Nazorg voor overlevenden van kinderkanker zijn gedurende de kinderjaren meestal
nog wel goed geregeld in de VS, Canada en Nederland. De overgang naar de
volwassenenzorg is meestal gecompliceerd en daar vallen de gaten. De auteurs
doen een voorstel voor een ‘risk-stratified shared care model’. De huisarts verzorgt
de follow-up van overlevenden met een laag-risico met korte lijnen naar de
tweedelijnszorgprofessional. De tweedelijnszorgprofessional verschaft de huisarts
informatie over de diagnose, behandeling en aanbevolen controles. De huisarts en
tweedelijnszorgprofessional communiceren op regelmatige basis over veranderingen
in controleschema, mogelijke late effecten, veranderingen leefstijl, risicogedrag en
familiegeschiedenis. Overlevenden met een middelmatig risico blijven langer onder
controle in de tweede lijn, maar worden na 5 of 10 jaar eveneens verwezen naar de
huisarts. Alleen overlevenden met een hoog risico blijven onder behandeling van de
tweedelijnszorgprofessional.
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Belangrijk is dat in het door de auteurs voorgestelde follow-up schema een
onderscheiden rol krijgt toebedeeld, afhankelijk van het gepercipieerde risico op late
effecten.

Ook de Britten Skinner et al.69 beschrijven de problematiek van overlevenden van
kinderkanker. Wie doet de follow-up zorg? Dit kan de huisarts zijn, maar deze ziet
vaak te weinig patiënten. Ze weten vaak weinig van follow-up en weten niet waar ze
op moeten letten. De auteurs geven aan dat er veel meer informatie moet zijn voor
zowel huisartsen als patiënten. Het patiënten perspectief mag hierbij niet worden
vergeten. Inmiddels zijn er verschillende initiatieven van de grond gekomen,
waaronder het zogenaamde ‘After Cure Package’ in Groot-Brittanië. Zie voor meer
informatie www.aftercure.org. Een vergelijkbare Nederlandse site is
http://later.skion.nl (observatie LJ).

Behoeften van betrokkenen
Duffey-Lind et al.17 onderzochten in de Verenigde Staten de behoeften en knelpunten
in de zorg van recent behandelde jonge kanker patiënten, langetermijns
overlevenden, hun ouders en hun huisartsen. Ondervraagden noemden onder
andere afwezigheid van schriftelijke en mondelinge informatie over de behandeling,
de mogelijke neveneffecten van behandeling en gepaste follow-up zorg. Aan het
einde van de behandeling ervoeren veel patiënten en hun ouders een gebrek aan
psychosociale ondersteuning. Deelnemers gaven ook suggesties om lacunes op te
vullen: video’s met informatie voor overlevenden, internet, nieuwsbrieven, zelf-
hulpgroepen, support programma’s. Huisartsen meldden dat ze niet alleen kennis
misten over algemene pediatrische oncologie, maar ook specifieke informatie misten
over de behandeling van de patiënt. De meesten hebben slechts een gering aantal
overlevenden van kanker in hun praktijk, waardoor het moeilijk is om kennis en
vaardigheden op peil te krijgen en houden.

Experimenten met follow-up
Taylor72 vroeg in 2004 een groep van bijna 11.000 huisartsen en 22 behandelcentra
in Groot-Brittanië wie de langetermijns follow-up deed bij overlevenden van
kinderkanker. Hij vond grote variaties in de mate waarin patiënten werden ontslagen
uit de ziekenhuis follow-up, vijf jaar na het einde van de behandeling. Tweederde van
de huisartsen van overlevenden van kinderkanker zeiden dat hun patiënt niet in een
follow-up regime van het ziekenhuis participeerde. De helft van de
tweedelijnsspecialisten meldden dat zij hun patiënten levenslang in follow-up hielden,
45% van hen ontsloegen sommige van de patiënten uit follow-up, terwijl 16%
standaard alle patiënten ontsloeg uit de follow-up. De auteur roept op om te komen



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

47

tot nationale richtlijnen voor follow-up, gebaseerd op de behandeling die patiënten
kregen.

In Nederland, maar ook elders in de wereld zijn er vanuit de kinderoncologie speciale
poliklinieken opgericht voor de follow-up van late effecten, de zogenaamde
poliklinieken late effecten kinderkanker ofwel PLEK-poli’s. Het doel van deze polikli-
nieken is vroegtijdige diagnostiek van de opgetreden aandoeningen, maar ook
aanpassing van de gebruikelijke therapieën om late, schadelijke effecten bij de
komende generatie patiënten te voorkomen.
Blaauwbroek8 ging na of Nederlandse huisartsen bereid waren bij de follow-up
betrokken te worden in een ‘shared care’ model. In het door hen voorgestelde model
voert een aan de universiteit verbonden huisarts laag-frequente controles uit op de
PLEK-poli, terwijl de eigen huisarts frequentere controles verricht. Praktisch alle
benaderde huisartsen waren bereid om in een dergelijk ‘shared care’ model bij te
dragen aan de follow-up. Tweederde van de huisartsen zag het ook als hun
verantwoordelijkheid. De belangrijkste voorwaarden om dit te realiseren waren
aanwezigheid van richtlijnen, voldoende informatie over de medische geschiedenis
van de patiënt, korte communicatielijnen mtweedelijn. lijn.

In mei 2004 ging in Groningen een samenwerkingsproject van de kinderoncologie en
de huisartsgeneeskunde van start gegaan, waarbij huisartsen de follow-up
gedeeltelijk overnamen van de pediatrisch oncologen volgens het hierboven
beschreven ‘shared care’ model. De huisarts krijgt van de PLEK-poli de
noodzakelijke informatie over de voorgeschiedenis van de patiënt, de mogelijke late
effecten en aanbevelingen voor aanvullend onderzoek volgens opgestelde richtlijnen.
De huisartsen koppelen hun informatie terug naar de kinderoncologie, zodat
onderzoek naar mogelijke nieuwe, late effecten mogelijk blijft. In een driejarig pilot-
onderzoek evalueerden Blaauwbroek et al.7 dit ‘shared care model’. Patiënten
werden onderzocht met gebruikmaking van Britse richtlijnen: ‘Children's Cancer
Study Group Late Effects Group’. Na drie jaar was 88% van de patiënten en 82% van
de deelnemende huisartsen tevreden over de opzet.
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Thema 10 Re-integratie naar werk

Conclusie
Re-integratie naar werk gedurende de follow-up fase is om diverse redenen
belangrijk. De terugkeer na een (lange) periode is niet altijd eenvoudig. De
bedrijfsarts kan hier een belangrijke rol vervullen. De gevonden onderzoeken geven
diverse verbeterpunten aan.

De literatuur
Voor patiënten met kanker kan het heel belangrijk zijn om in de follow-up fase weer
aan het werk te gaan. Om dit te bevorderen ontwikkelden de Nederlanders
Nieuwenhuijsen et al.58 een informatiebrochure en richtten ze zich op de
communicatie tussen bedrijfsarts en de behandelend arts. Hoewel de deelnemers de
brochure en de interventie nuttig vonden, hadden zij geen invloed op een
daadwerkelijke terugkeer naar werk.

Verbeek et al.73 volgden een jaar lang Nederlandse bedrijfsartsen en patiënten met
kanker in een prospectieve studie. Bedrijfsartsen bleken hoogst zelden contact te
hebben met behandelaars. Meer aandacht hadden ze voor de klachten waarmee
patiënten kampten, werkrelaties en in iets mindere mate voor continuïteit van zorg.
Bedrijfsartsen die beter scoorden op deze maten hadden ook meer patiënten in hun
bestand die weer aan het werk gingen. De onderzoekers concluderen dat de kwaliteit
van arbeidsintegratie verbeterpunten heeft, vooral op het gebied van communicatie
met behandelaars en continuïteit van zorg.

Taskila et al.71 rapporteert dat in Finland patiënten met kanker de meeste
ondersteuning kregen van collega’s. De ondersteuning die ze ervoeren van
bedrijfsartsen bleef achter bij de behoefte. Patiënten met kanker met een lage
opleiding bleken relatief gezien de meeste behoefte aan ondersteuning te hebben.
Vrouwen ontvingen meer ondersteuning maar hadden hier ook meer behoefte aan
dan mannen. De onderzoekers concluderen dat er behoefte is bij patiënten met
kanker aan sociale en praktische ondersteuning vanuit de werkomgeving. Vooral
bedrijfsartsen voldoen niet geheel aan de behoefte.
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4 De belangrijkste bevindingen uit de literatuur

We bespreken in dit rapport wat er in de wetenschappelijke literatuur bekend is over
de eerstelijnszorg aan patiënten met kanker in de chronische fase, inclusief de zorg
bij frequent voorkomende comorbiditeit. We beperken ons hierbij die net als
Nederland een een sterke eerstelijnszorg hebben, zoals bijvoorbeeld Canada,
Denemarken en Groot-Brittannië. Een studie uitgevoerd in een land als bijvoorbeeld
de Verenigde Staten is alleen opgenomen als de resultaten relevant zijn in bredere
zin.

We zetten in dit hoofdstuk nogmaals de belangrijkste bevindingen op een rij.

De literatuur is besproken aan de hand van tien thema’s, te weten:
1. Kennis(behoeften) van eerstelijnszorgprofessionals over late gevolgen van

kanker en behandeling;
2. Plaats eerstelijnszorgprofessionals in follow-up en afstemming met de specialist;
3. Belang van generalistisch werken: integrale zorg; combineren van zorg voor

kanker en andere zorgvragen;
4. Zorggebruik en verschillen in zorggebruik tussen fasen en tumoren;
5. Comorbiditeit;
6. Verwijsbeleid: variërend van terugverwijzing naar de tweede lijn tot verwijzing

binnen de eerste lijn;
7. (Conflicterende) richtlijnen c.q. behandelingen en ‘adherence’;
8. Zorgbehoeften en verwachtingen ten aanzien van zorgprofessionals;
9. Kinderen met kanker;
10.Re-integratie naar werk.

Thema 1: Kennis(behoeften) van eerstelijnszorgprofessionals over late
gevolgen van kanker en behandeling

Er is behoefte aan meer ‘evidence-based’ kennis van late effecten geassocieerd met
kanker en de behandeling. Op basis van deze kennis moeten richtlijnen worden
ontwikkeld voor het verlenen van follow-up zorg. Een individueel ‘Survivorship Care
Plan’ ofwel nazorgplan maakt hier deel van uit. Een dergelijk plan moet informatie
bevatten over onder andere de gekregen behandeling, complicaties en risico’s van
langetermijns bijwerkingen en hoe deze te voorkomen en/of verminderen. Ook
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beschrijft het de verantwoordelijkheden van de betrokken zorgprofessionals en wie
de nazorg verricht.
Het implementeren van richtlijnen in de dagelijkse gezondheidszorg dient prioriteit
hebben. Richtlijnen hebben weinig invloed op de zorg als ze de artsen niet bereiken
en hen overtuigen de richtlijnen te volgen. Het is belangrijk strategieën te ontwikkelen
om het dagelijks handelen in overeenstemming te brengen met de richtlijnen.

Huisartsen krijgen te maken met een toenemend aantal patiënten die kanker hebben
of hebben gehad. Na de behandeling in het ziekenhuis komt een deel van de
zorgverlening terug bij de huisarts. De behoefte aan specifieke kennis over de
zorgverlening aan deze patiënten neemt toe. Het gaat dan om een breed scala aan
onderwerpen: recente ontwikkelingen in de behandeling van kanker, familiaire
aspecten van kanker en genetische counseling van familieleden, behoeften van
patiënten die kanker hebben gehad, de behandeling van late effecten van
behandeling en/of kanker waaronder lymfoedeem, de behandeling van reacties op
radiotherapie en de behandeling van klachten als moeheid.
Huisartsen blijken niet altijd voldoende kennis over pijnbestrijding te hebben. Vooral
kennis over pijnbestrijding bij minder vaak voorkomende situaties liet te wensen over.
Zo hebben huisarts veelal te weinig kennis over de indicaties en mogelijkheden van
palliatieve radiotherapie bij pijnbestrijding. Hierdoor worden patiënten onterecht niet
verwezen. Om dit te verhelpen is bijscholing van huisartsen nodig en huisartsen
moeten kunnen beschikken over up-to-date en goed toegankelijke informatie. Maar
ook andere factoren blijken verwijzing in de weg te staan. Het is belangrijk om de
communicatie tussen radiotherapeut en huisarts te verbeteren. Om een goede
zorgverlening binnen de eerste lijn te kunnen garanderen geldt in het algemeen dat
specialisten voor huisartsen bereikbaar en toegankelijk moeten zijn.
Regelmatige bijscholing is belangrijk. Dit geldt niet alleen voor huisartsen maar ook
voor verpleegkundigen die steeds complexere taken krijgen toebedeeld. Het
aanbieden van onderwijs aan eerste- en tweedelijnszorgprofessionals gezamenlijk
bleek de samenwerking tussen zorgprofessionals uit de verschillende settings te
verbeteren. Het is belangrijk dat geaccrediteerde programma’s worden aangeboden.
Een punt van aandacht is de financiering van cursussen door de farmaceutische
industrie. Om de onafhankelijkheid van en objectiviteit van kennisoverdracht te
waarborgen moet voldoende geld beschikbaar zijn uit andere bronnen.
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Thema 2: Plaats eerstelijnszorgprofessionals in follow-up en afstemming met
de specialist

De search leverde veel literatuur op over dit onderwerp. We bespreken de literatuur
aan de hand van vijf onderwerpen. Verschillende auteurs presenteren theoretische
modellen over hoe de zorg voor patiënten met kanker in de chronische fase moet
worden ingericht en waar de knelpunten liggen. Vervolgens beschrijven we studies
naar de huidige rol van de huisarts bij de follow-up zorg voor patiënten met kanker en
experimenten om de bestaande situatie te veranderen. Het vierde onderwerp gaat
over de rol van verpleegkundigen in de follow-up zorg in de eerste lijn. Tenslotte
komen onderzoeken naar zelfbeheer van medische dossiers door patiënten aan bod.

Theoretische bespiegelingen over de inrichting van de follow-up zorg
Op een enkeling na, zijn auteurs van mening dat de rol van
eerstelijnszorgprofessionals bij de follow-up van patiënten met kanker steeds groter
zal worden. Ook nu wordt de ontwikkeling van richtlijnen als een belangrijk
aandachtspunt genoemd. Continuïteit van zorg, de coördinatie van zorg en
informatievoorziening moeten speciale aandacht krijgen. Ook moet goed worden
nagedacht over strategieën om deze richtlijnen, maar ook onderzoekskennis, te
implementeren in de praktijk. Er moet meer onderzoek komen naar kosten en baten
van verschuiving van zorg van tweede- naar eerstelijnszorgprofessionals. De
verwachting is dat de kosten van follow-up eerstelijnszorg lager zijn dan follow-up
zorg in de tweede lijn, maar tot op heden is hier weinig onderzoek naar verricht.

Rol van de huisarts bij de follow-up: evaluatie bestaande situatie
Het is nog lang niet altijd vanzelfsprekend dat huisartsen ook werkelijk betrokken zijn
bij follow-up zorg. Huisartsen zien hier wel een taak voor zichzelf weggelegd. Ook
het merendeel van de patiënten vinden betrokkenheid van de huisarts belangrijk. Om
het een en ander in goede banen te leiden, is het belangrijk dat voor elke patiënt een
individueel nazorgplan wordt ontwikkeld.

Rol van de huisarts bij de follow-up: evaluatie experimenten
Om de huisarts bij de zorgverlening gedurende de follow-up fase te betrekken, is een
goede samenwerking tussen eerste- en tweedelijnszorgprofessionals nodig. Diverse
initiatieven zijn beschreven: de specialist stimuleert de patiënt op consult te gaan bij
de huisarts; de specialist verschaft meer informatie aan de huisarts of biedt deze op
een andere manier aan; ingrijpende wijzigingen in de bestaande organisatie van de
zorg. Informatie-uitwisseling en communicatie staan bij al deze initiatieven min of
meer op de voorgrond. Hoe beter de communicatie tussen specialist en huisarts en
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hoe meer informatie de specialist aan de huisarts verschaft, hoe groter de
tevredenheid van patiënten over de zorgverlening.

Rol van verpleegkundigen bij de follow-up
De verpleegkundige heeft veelal een eigen positie in de zorgverlening aan de patiënt
met kanker in de eerste lijn. Verpleegkundigen hebben een belangrijke rol bij het
bevorderen van continuïteit van zorg en verbeteren van de kwaliteit van leven.
Patiënten zijn zeer tevreden over de zorg verleend door de verpleegkundige.
Patiënten zien vooral een waardevolle toevoeging van de verpleegkundige aan de
‘zachtere’ kant van de zorg: psychologische steun, begeleiding en ondersteuning van
de familie. Maar ook het inventariseren van de zorgbehoefte en het begeleiden van
patiënten bij het vinden van de benodigde zorg worden genoemd. De literatuur
beschrijft ook initiatieven waarbij een verpleegkundige telefonisch contact
onderhoudt met de patiënt. Dit is een efficiënte manier van het aanbieden van zorg,
waarbij met een grote groep patiënten kan worden onderhouden.

De patiënt: medische dossiers-in-zelfbeheer
Vaak zijn meerdere disciplines betrokken bij de zorgverlening aan patiënten met
kanker. Al gauw spelen dan problemen met communicatie en informatie-uitwisseling,
vooral als de betrokken zorgprofessionals afkomstig zijn uit verschillende disciplines
en/of settings. Een mogelijke oplossing is de patiënt zijn eigen medisch dossier te
laten beheren. Sommige patiënten zijn enthousiast, maar een behoorlijk deel van de
patiënten heeft liever niet het zelfbeheer over het medisch dossier. Ook
behandelaars zijn niet onverdeeld enthousiast. Het medisch dossier-in-zelfbeheer
lijkt niet de ultieme oplossing te bieden voor de problemen met de informatie-
uitwisseling. Een kleine groep patiënten was positief over het experiment. Een
mogelijkheid is om beheer-op-maat te leveren: geef de patiënt de keus.

Thema 3: Belang van generalistisch werken: integrale zorg; combineren van
zorg voor kanker en andere zorgvragen

De huisarts is bij uitstek een generalist, die de patiënt ziet als mens in zijn totaliteit in
verschillende fasen van het leven. Vaak heeft de huisarts ook contact met anderen
uit het sociale systeem van de patiënt. Kortom, continuïteit van zorg staat hoog in het
vaandel van de huisarts. Het merendeel van de patiënten heeft ook behoefte aan
continuïteit van zorg. Patiënten verwachten van de huisarts een ondersteunende rol
en consulteren de huisarts niet alleen voor de behandeling van kanker en niet alleen
voor medische problemen. Van huisartsen wordt verwacht dat zij ook de fysieke,
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sociale, psychologische of existentiële zorgen van patiënt bespreekbaar maken en
aandacht hebben voor de gevolgen van hun ziekte voor de familie en mantelzorgers.
Patiënten verwachten ook dat de huisarts kwalitatief goede informatie verschaft,
waaronder bijvoorbeeld informatie over revalidatiemogelijkheden.

Thema 4: Zorggebruik en verschillen in zorggebruik tussen fasen en tumoren

Zowel huisartsen als patiënten menen dat huisartsen een rol zou kunnen vervullen in
deze fase, zolang de specialist op de achtergrond beschikbaar is. Maar er is weinig
kwantitatief onderzoek gedaan naar eerstelijnszorggebruik van patiënten in de follow-
up fase in een land met een sterke eerstelijnsgezondheidszorgsysteem.

Thema 5: Comorbiditeit

Onder patiënten met kanker zijn ouderen oververtegenwoordigd. Ouderen hebben
vaak naast kanker andere aandoeningen waardoor de complexiteit van de
zorgverlening toeneemt, zeker als zij daarnaast ook nog lichamelijke beperkingen
(invaliditeit) en/of geriatrische problemen hebben. Het aantal patiënten dat een
combinatie van klachten en problemen heeft, neemt toe met de leeftijd. Het is
opmerkelijk dat buiten de Verenigde Staten nauwelijks onderzoek is gedaan naar
comorbiditeit van patiënten met kanker en zorgverlening in de eerste lijn.

Thema 6: Verwijsbeleid: variërend van terugverwijzing naar de tweede lijn tot
verwijzing binnen de eerste lijn

De verwijzing van patiënten met kanker in de follow-up fase is niet uitgebreid
bestudeerd. De meeste studies over dit onderwerp hebben betrekking op verwijzing
voor (palliatieve) radiotherapie. Huisartsen die meer bekend zijn met de indicaties
voor radiotherapie verwijzen vaker patiënten. Ook persoonlijk contact tussen huisarts
en radiotherapeut vergroot de kans op verwijzing voor radiotherapie. Hetzelfde geldt
voor andere verwijzingen: een huisarts verwijst bij voorkeur naar een specialist met
wie er persoonlijk contact is en met wie ze goed kunnen communiceren.
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Thema 7: (Conflicterende) richtlijnen c.q. behandelingen en ‘adherence’

Wil de eerstelijnszorgverlening in de follow-up fase in goede banen worden geleid
dan zijn regelmatig geactualiseerde richtlijnen nodig. Maar de literatuur levert een
eenduidige conclusie op: deze zijn er niet of nauwelijks. Bestaande richtlijnen leveren
onderling te vaak conflicterende aanwijzingen op, waardoor het onduidelijk is wat de
beste handelwijze is.
Huisartsen hebben handvatten nodig om goede zorg te kunnen verlenen.
Onderwerpen die in de richtlijnen aan bod moeten komen, zijn onder andere het
monitoren van gezondheidsstatus, vroege detectie en behandeling van late effecten
en levensstijl aanpassingen.
Zijn de richtlijnen er, dan moet aandacht worden besteed aan de implementatie van
richtlijnen in de praktijk en gedragsverandering bij professionals.
Gedragsverandering van de professional is niet eenvoudig, zelfs wanneer de
voordelen en bewijzen hiervoor overduidelijk zijn.

Thema 8: Zorgbehoeften en verwachtingen ten aanzien van zorgprofessionals

Patiënten met kanker in de follow-up fase verwachten van de huisarts een
ondersteunende rol en consulteren de huisarts niet zozeer of niet alleen wegens
kanker. Patiënten willen graag patiëntgerichte zorg, emotionele ondersteuning en
voldoende tijd en aandacht. De aanwezigheid van zorg buiten kantooruren vinden ze
belangrijk, evenals de aandacht voor de gevolgen van hun ziekte voor de naaste
omgeving. Ze willen graag kwalitatief goede informatie ontvangen over de medische
achtergronden van hun ziekte en de behandeling, maar ook over bijvoorbeeld
revalidatiemogelijkheden. Patiënten noemen ook onderwerpen die te maken hebben
met continuïteit van zorg en een goede communicatie tussen eerste- en
tweedelijnszorgprofessionals. Ze willen er op kunnen vertrouwen dat niets over het
hoofd wordt gezien.
Wens en werkelijkheid komen niet altijd met elkaar overeen. Dit geldt overigens niet
alleen voor de huisarts maar ook voor oncologieteams. Ook zij hebben vaak te
weinig oog voor de behoeften van de patiënt.

Thema 9: Kinderen

Steeds meer kinderen overleven de diagnose kanker. Omdat ze vaak intensief zijn
behandeld, kunnen op de lange termijn late effecten van de behandeling ontstaan.
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Pediatrisch oncologen menen dat levenslange follow-up belangrijk is. De invulling en
uitvoering hiervan laten nogal eens te wensen over, waardoor patiënten vaak tussen
wal en schip vallen. Huisartsen hebben slechts een enkele patiënt die op jonge
leeftijd kanker heeft gehad in de praktijk. Hierdoor hebben zij geen expertise om
deze patiënten gerichte follow-up zorg te verlenen. Een belangrijk probleem is ook
dat informatie over de diagnose, gegeven behandeling en te verwachten late effecten
vaak ontbreekt. In verschillende landen zijn initiatieven opgezet voor het verbeteren
van de langetermijns zorg aan overlevenden van kinderkanker. In Nederland zijn
hiervoor de poliklinieken late effecten kinderkanker ofwel PLEK-poli’s opgericht. Een
enkele maal participeert ook de eigen huisarts naar volle tevredenheid in initiatief.
Ook wordt gewerkt aan meer informatie voor patiënten en familie. Zo zijn er in
verschillende landen websites opgezet waar specifiek voor deze doelgroep
informatie is te vinden. In verschillende landen zijn richtlijnen opgesteld voor de
follow-up van overlevenden van kinderkanker. De ontwikkeling van een Nederlandse
richtlijn zit op moment van schrijven (november 2009) in de laatste fase.

Thema 10: Re-integratie naar werk

Re-integratie naar werk gedurende de follow-up fase is om diverse redenen
belangrijk. De terugkeer na een (lange) periode is niet altijd eenvoudig. De
bedrijfsarts kan hier een belangrijke rol vervullen. Verbetering is nog mogelijk.

Samenvattend

 Er is behoefte aan richtlijnen voor de zorg aan patiënten die de initiële
behandeling hebben afgerond. De rol van de eerste lijn moet hier expliciet
aandacht krijgen. Onderwerpen die aan bod zouden moeten komen, zijn het
monitoren van gezondheidsstatus, vroege detectie van late effecten van de
ziekte en behandeling en hoe deze vervolgens te behandelen, en levensstijl
aanpassingen.

 Zijn de richtlijnen er eenmaal, dan moet een implementatietraject worden
opgesteld. Richtlijnen hebben weinig invloed op de zorg als ze de artsen niet
bereiken en artsen niet bereid zijn de richtlijnen te volgen. Het is belangrijk
strategieën te ontwikkelen om het dagelijks handelen in overeenstemming te
brengen met de richtlijnen.

 Om te voorkomen dat patiënten ‘in een gat vallen’, moet elke patiënt aan het
einde van de initiële behandeling een individueel nazorgplan of Survivorship
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Care Plan krijgen. Een dergelijk nazorgplan moet op zijn minst informatie
bevatten over de volgende onderwerpen: welke nacontroles worden
uitgevoerd met welke frequentie, welke late effecten van de behandeling zijn
te verwachten, rol van de verschillende zorgprofessionals. Patiënten met een
laag risico op terugkeer van kanker kunnen voor follow-up terecht bij de
huisarts. Belangrijk is dat de specialist onder ‘handbereik’ blijft. Goede
persoonlijke contacten tussen huisarts en specialist vergroot de kans op
adequate verwijzing.

 Bij de zorg voor patiënten met kanker zijn veel verschillende zorgprofessionals
afkomstig uit verschillende disciplines en settings betrokken. Aandacht voor
informatie-uitwisseling en communicatie is belangrijk. Hoe beter de
communicatie tussen specialist en huisarts en hoe meer informatie de
specialist aan de huisarts verschaft, hoe groter de tevredenheid van patiënten
over de zorgverlening. Als oplossing voor problemen rond informatie-
uitwisseling lijkt het medisch dossier-in-zelfbeheer niet de ultieme oplossing te
bieden.

 De huisarts levert integrale zorg en combineert zorg voor kanker met andere
zorgvragen, die niet noodzakelijkerwijs op medisch gebied liggen. Continuïteit
van zorg staat hoog in het vaandel. De patiënt verwacht dat de huisarts op de
hoogte is van de diagnose, behandeling en prognose. Ook hiervoor is een
goede communicatie nodig met de tweede lijn.

 Er moet meer aandacht komen voor re-integratie naar werk.
 Het is opmerkelijk dat buiten de Verenigde Staten nauwelijks onderzoek is

gedaan naar comorbiditeit van patiënten met kanker en zorgverlening in de
eerste lijn.
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Bijlage I Syntax literatuursearches

Zoekgeschiedenis Pubmed

Aantal gevonden artikelen: 454

((("Family Practice"[Majr] OR "Physicians, Family"[Majr] OR "Primary Health
Care"[Mesh] OR "Physical Therapy (Specialty)"[Majr] OR "Dietetics"[Majr] OR "Home
Care Services"[Majr] OR "Nurse Practitioners"[Mesh] OR "Physician
Assistants"[Mesh]) OR ("Occupational Health Services"[Majr] OR "Occupational
Health Physicians"[Majr] OR "Occupational Medicine"[Majr])) AND
(("Neoplasms"[Majr:noexp] AND "palliative care"[Mesh]) OR
"Neoplasms"[Majr:noexp])) NOT ("Early Detection of Cancer"[Mesh] OR "Mass
Screening"[Mesh] OR "Terminal Care"[Mesh]) AND (hasabstract[text] AND
("1999/01/01"[EDAT] : "2009/04/01"[EDAT]) AND (English[lang] OR Dutch[lang])
AND Journal Article[ptyp])

Zoekgeschiedenis Embase

Aantal gevonden artikelen: totaal 75

((((('general practice'/mj) OR ('general practitioner'/mj) OR ('primary health
care'/exp/mj) OR ('physiotherapy'/mj) OR ('home care'/mj) OR ('dietetics'/mj) OR
('physiotherapist'/mj) OR ('dietitian'/mj) OR ('nurse practitioner'/mj) OR ('physician
assistant'/mj) OR ('occupational health service'/mj) OR ('occupational medicine'/mj)
OR ('occupational physician'/mj) OR ('physiotherapy practice'/mj)) AND
(('neoplasm'/mj) OR ('cancer palliative therapy'/mj) OR ('palliative therapy'/exp/mj)
OR ('cancer patient'/de))) NOT (('terminal care'/exp/mj) OR ('terminally ill
patient'/exp))) NOT ('palliative therapy'/exp/mj)) AND ([dutch]/lim OR [english]/lim)
AND [abstracts]/lim AND [embase]/lim AND [1999-2009]/py
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Zoekgeschiedenis CINAHL

Aantal gevonden artikelen: 292
Query Limiters/Expanders Results

S21 S19 not S16

Limiters - Abstract Available; Published Date from:
199901-200904; Publication Type: Journal Article;
Language: Dutch, English
Search modes - Boolean/Phrase

292

S20 S19 not S16 Search modes - Boolean/Phrase 591

S19 S14 and S17 Search modes - Boolean/Phrase 672

S18 S17 Search modes - Boolean/Phrase 67884

S17
S1 or S2 or S3 or S4 or S5 or
S6 or S7 or S8 or S9 or S10 or
S11 or S12

Search modes - Boolean/Phrase 67884

S16 (MH "Terminal Care") Search modes - Boolean/Phrase 7114

S15
(MM "Occupational Hazards")
or (MH "Occupational Health
Services")

Search modes - Boolean/Phrase 5114

S14 (MM "Neoplasms") Search modes - Boolean/Phrase 14174

S13
"Occupational Therapy
Assessments"

Search modes - Boolean/Phrase 11

S12
(MM "Occupational Health
Services")

Search modes - Boolean/Phrase 2516

S11 (MH "Physical Therapists") Search modes - Boolean/Phrase 3836

S10 (MH "Physician Assistants") Search modes - Boolean/Phrase 2202

S9 (MH "Nurse Practitioners") Search modes - Boolean/Phrase 8584

S8
(MM "Home Nursing,
Professional")

Search modes - Boolean/Phrase 4371

S7 (MM "Home Health Care") Search modes - Boolean/Phrase 8568

S6 (MM "Dietetics") Search modes - Boolean/Phrase 564

S5 (MM "Physical Therapy") Search modes - Boolean/Phrase 9342

S4 (MH "Primary Health Care") Search modes - Boolean/Phrase 18327

S3 (MM "Palliative Care") Search modes - Boolean/Phrase 7392

S2 (MM "Physicians, Family") Search modes - Boolean/Phrase 2467

S1 (MM "Family Practice") Search modes - Boolean/Phrase 3999
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Zoekgeschiedenis Psycinfo

Aantal gevonden artikelen: 164

1. family physician
2. *family physicians/ or *family medicine/ or *general practitioners/
3. exp Family Physicians/
4. *family physicians/ or *family medicine/ or *general practitioners/
5. *primary health care/
6. *physical therapy/
7. *physical therapists/
8. *physical therapy/
9. dietetics.mp.
10. dietetics.mp.
11. dietitian.mp.
12. nurse practitioner.mp.
13. nurse practitioners.mp.
14. physician assistent.mp.
15. physician assistents.mp.
16. dietetic.mp.
17. dietitians.mp.
18. occupational physician.mp.
19. occupational physicians.mp.
20. occupational health service.mp.
21. occupational medicine.mp.
22. *neoplasms/
23. *terminally ill patients/
24. exp terminal cancer/
25. (palliative adj1 care).mp. [mp=title, abstract, heading word, table of contents, key

concepts]
26. (palliative adj1 treatment).mp. [mp=title, abstract, heading word, table of contents,

key concepts]
27. *"Palliative Care"/
28. cancer*.mp.
29. *"Treatment"/
30. 6 or 11 or 21 or 7 or 17 or 12 or 20 or 4 or 18 or 19 or 16 or 10 or 13 or 5
31. 22 or 28
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32. 24 or 23
33. 27 or 26
34. 33 and 31
35. 30 and 31
36. 30 and (22 or 28) not (23 or 24)
37. 30 and 31
38. 37 not 32
39. limit 38 to (abstracts and journal article and (dutch or english) and yr="1999 -
Current")
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Bijlage II Overzicht bestudeerde literatuur

Deze bijlage geeft een overzicht van de bestudeerde literatuur. Per thema zijn de
opgenomen artikelen weergegeven. Zij zijn alfabetisch gerangschikt.
Voor elke publicatie is de eerste auteur vermeld, het jaar van publicatie, de titel van
het artikel, het land waar de studie is uitgevoerd, het type studie, de
onderzoekspopulatie en een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen.
Deze samenvatting is samengesteld op basis van de informatie uit het abstract en de
tekst van het artikel.
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Thema 1 Kennis(behoeften) van eerstelijnszorgprofessionals over late gevolgen van kanker en behandeling

Auteur Jaar Titel Land (Type) studie Populatie, N Samenvatting
Barclay et
al.3

2002 Controlling cancer pain in
primary care: the prescribing
habits and knowledge base of
general practitioners

UK survey 330 GPs During recent years, the national policy of the United Kingdom
has increasingly recognized the central place of general
practitioners (GPs) in the care of cancer patients. But there are
continuing reports of poor control of pain and other symptoms in
the community. To investigate general practitioners' prescribing
habits and knowledge of some key pain control issues in
advanced cancer, a postal questionnaire surveyed a random
sample of 450 East Anglian GPs. The response rate was
73.3%. GPs in the UK are familiar with the management of the
more common pain control problems. However, it is not
appropriate to expect GPs to know the details of management
of more unusual cancer pain problems. Specialist clinicians
need to make themselves readily available to advise their
generalist colleagues. The educational implications for GPs are
discussed.

Barnes et
al.5

2000 Communication between
primary care physicians and
radiation oncologists
regarding patients with
cancer treated with palliative
radiotherapy

Canada survey 114 GPs The purpose of this study was to assess the satisfaction and
information needs of primary care physicians (PCPs) regarding
communication with radiation oncologists (ROs), with respect to
patients who receive palliative radiotherapy (RT). A selected
objective was to evaluate the agreement between PCPs'
expectations and the content of the RO letter sent after
completion of RT. PCPs' knowledge of the role of palliative RT
and their awareness of available patient support services were
also determined. A total of 148 PCPs were identified and were
mailed questionnaires, with 114 (77%) responding. Overall, 80%
(87 of 109) of PCPs found the RO letter to be useful in patient
management. However, there was poor (< 53%) agreement
between PCPs' expectations and the actual content of the RO
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letter. Knowledge of the indications and effectiveness of
palliative RT was limited, with PCPs obtaining a median score of
4 of a possible 8. Only 27% (31 of 114) of PCPs were aware of
all five of the patient support services listed.
Results show that although the majority of PCPs found the RO
letter useful, they believed that the letter lacked important
information while containing unnecessary details.
Communication between PCPs and ROs needs improvement,
especially considering that PCPs seem to have limited
knowledge of palliative RT.

Berrang et
al.6

2008 Palliative radiotherapy
knowledge among community
family physicians and nurses

Canada survey 148 This study aims to determine the knowledge of primary care
physicians and nurses who care for patients with advanced
cancer of the role for palliative radiotherapy (PR). More than half
of the respondents (58%) thought that their knowledge of PR
was insufficient for their needs. Although bone metastasis and
spinal cord compression were frequently recognized indications
for PR, only 50% of other assessed indications for PR were
correctly identified. Almost all respondents stated that they
wanted to learn more about PR. Conclusions: More education
regarding PR is required for primary care physicians and nurses
caring for cancer patients.

Brigden et
al.9

2000 Treating cancer patients.
Practical monitoring and
management of therapy-
related complications

Canada review The investigation and management of some common long-term
complications associated with cancer chemotherapy and
radiation therapy was reviewed. Overall the literature in this
area is not strong; treatment guidelines and consensus
conferences generally are lacking. Few randomized controlled
trials have been performed.
Main message: Authors describe follow-up recommendations
for a number of tumours. Follow-up monitoring usually
incorporates physical examination as well as radiologic and
laboratory investigations. Patients should not be lost to follow up
once treatment is completed, but monitored regularly, especially
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while they are at highest risk for disease recurrence. Long-term
complications associated with cancer therapy include
postsplenectomy sepsis syndrome; central and peripheral
nervous system toxicities; ocular complications; thyroid,
pituitary, testicular, or ovarian dysfunction; pulmonary toxicity;
vascular or lymphatic, gastrointestinal, or osseous
complications; genitourinary problems; and possible secondary
malignancy.
Conclusion: Primary care physicians are key to facilitating
appropriate follow up of treated cancer patients. To do this, they
must be aware of practical aspects of monitoring and
management of therapy-related complications.

Chapman
et al.12

2008 Radiation therapy education
for rural and remote GPs

Australia survey 374 Radiation therapy (RT) plays an important role in the treatment
of many malignancies, either as a primary treatment or adjuvant
modality. The referral base for many New South Wales (NSW)
radiation oncology departments extends across rural and
remote NSW regions. There are limited resources and support
available to GPs in these rural areas to assist them in caring for
patients considering or about to undergo RT, and those who
have completed RT treatment and have returned to their rural
residence. A needs assessment was conducted on a sample
GP population. Results: Of the respondents, 93.9% had
previously cared for a patient undergoing radiation therapy, and
76.7% felt they had insufficient information to support their
patient through this process. In total, 96.1% of the GPs
indicated the need for information about acute and chronic
radiation induced skin reactions. The need for educational
material to be available in both hard copy and electronically was
identified. Conclusion: The results indicate that most GPs have
cared for an RT patient and few felt they had sufficient
information. There was genuine interest from the respondents in
obtaining an information and resource package that would
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assist them in the care of these patients.

Cooper et
al.13

2004 Cytotoxic chemotherapy:
what do community nurses
need to know?

UK opinion Among the range of increasingly complex care demands made
of community nurses in the UK is the support of patients
undergoing cytotoxic chemotherapy at home. The NHS Cancer
Plan and associated standards (Department of Health, 2000a,b)
have identified that community nurses need an increased
awareness and knowledge of the procedures and drugs
involved to ensure a quality service provision. This article,
based on a validated education course commissioned for
community nurses in East Berkshire, explores key areas that
enable community staff to care for and support patients through
the course of their treatment and allows them to begin
identifying an operational structure that promotes a quality
service. Health and safety (as part of risk management) routes
of administration, recognizing neutropenic sepsis associated
with chemotherapy, and communication and collaboration are
presented as key points identified from the course.

Copp et
al.14

2007 Preparation for cancer care:
perceptions of newly qualified
health care professionals

UK survey 28 nurses,
occupational
therapist,
physiotherapist,
social workers

Survey which examined the perceptions of recently qualified
health care professionals' experience on cancer care. The
perceptions of recently qualified professionals in relation to their
initial educational input on issues such as confidence, anxiety,
communication skills and practice in cancer care as well as
adequacy of support, professional supervision and use of
reflection were gathered using a cross-sectional postal survey
design. A total of 28 graduates from each professional category
in nursing, occupational therapy, physiotherapy, and social work
returned questionnaires. The findings suggest that health care
professionals' educational input and experiences of working with
people with cancer were overall positive; for example, in the
respondents' confidence, communication skills, decrease in
anxiety and application of knowledge gained in classroom to
professional practice. Moreover, most respondents learnt about
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caring for cancer patients through practice rather than
classroom teaching. A high percentage (i.e. 64%;18) across all
groups felt supported when caring for people with cancer and
reported receiving professional supervision as well as being
able to actively reflect on their practice. The implications for
education and practice were discussed particularly as there
have been few studies conducted in relation to the specific
needs and collaborative learning of these health care
professional groups.

Elliott et
al.21

2002 Lake Superior Rural Cancer
Care Project: part III: provider
practice

USA evaluation
intervention

104 GPs and 2089
patients

The purpose of this study was to evaluate educational and
systems strategies to improve rural primary-care physicians'
cancer practice behaviors. The intervention was educational
and comprised systems strategies that targeted rural primary-
care physicians and their healthcare delivery systems. The
outcome measures reported here were physician practice
behaviors regarding cancer diagnosis, staging, treatment,
clinical trial participation, and post-treatment
surveillance.  results of the
intervention on providers' cancer management knowledge,
which showed significant improvement. The present study
findings demonstrated that improving provider knowledge does
not necessarily improve practice performance. Changing
practice behaviors requires much more effort. Furthermore,
interventions found to be effective in other diseases, types of
providers, or settings may not work on rural providers for cancer
management.

Leslie et
al.47

2003 Education to achieve
symptom control for patients
with cancer

UK evaluation
intervention

16 health care
professionals

This project evaluated whether shared interprofessional
education across primary and secondary care could improve
symptom control for patients with cancer. An action learning
group of 16 health care professionals and patients from the
community and hospital took part in an initial three-month
learning and change process and an evaluation at the end of
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one year. Both participants and facilitators developed skills in
working with other health care settings, as wel as experience of
using a continuous quality improvement tool. Participants
developed a greater understanding of how the NHS worked and
what was required to enable patients to receive improved care.
The project enabled professionals to work more effectively with
both primary and secondary services, agencies, and helped
patients to enhance symptom control.

McAvoy et
al.50

2007 Cancer education and
training in primary health
care--a national audit of
training providers

Australia survey (telephone
questionnaire)

210 organisations This article presents the results of a national audit of education
and training providers in relation to primary care and cancer.
Forty-two percent of the responding organisations provided
cancer education and training. Evidence of good adult education
practice was demonstrated, and 95% of organisations ran
accredited programs. Although pharmaceutical industry support
was not favoured, the majority (78%) described this as their
main source of funding.
There is optimism and strong commitment among primary care
cancer education and training providers. Their content seems
appropriate and their approach is consistent with good adult
learning principles and multidisciplinary care, but this could be
enhanced with increased funding and improved collaboration
and communication between organisations.

Nord et
al.59

2007 Follow-up of long-term cancer
survivors in the Nordic
countries

Norway,
Sweden

opinion Nordic countries There are no general guidelines for follow-up. Three steps
needed: 1) Follow-up research done as clinical studies in cancer
survivors and as registry-based epidemiological investigations.
Such investigation has to provide evidence-based knowledge of
late effects associated with the malignancy itself and its
treatment.; 2) Creation of guidelines, in an attempt to put results
from research into clinical practice, should take the local
situation and resources into consideration. Provision of an
individualized Survivorship Care Plan; 3) Implementation of
guidelines into daily health care. Guidelines have little influence
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on long-term cancer care if they do not reach the practitioners
and convince them to comply.

Samant et
al.62

2006 Family physicians'
perspectives regarding
palliative radiotherapy

Canada survey 172 GPs The purpose of this study is to assess family physicians' views
on common indications for palliative radiotherapy and to
determine whether this influences patient referral. Almost all of
the physicians (97%) had recently seen cancer patients in their
offices, with 85% regularly caring for patient with advanced
cancer. Fifty-four percent had referred patients in the past for
radiotherapy and 53% had contacted a radiation oncologist for
advice. Physicians who were more knowledgeable about the
common indications for palliative radiotherapy were significantly
more likely to refer patients for radiotherapy (P < 0.01). Inability
to contact a radiation oncologist was correlated with not having
referred patients for radiotherapy (P < 0.01). Only 10% of the
physicians had received radiotherapy education during their
formal medical training.
The authors conclude that many of the family physicians
surveyed were unaware of the effectiveness of radiotherapy in a
variety of common palliative situations, and radiotherapy referral
was correlated with knowledge about the indications for
palliative radiotherapy. This was not surprising given the limited
education they received in this area and the limited contact they
have had with radiation oncologists. Strategies need to be
developed to improve continuing medical education
opportunities for family physicians and to facilitate more
interaction between these physicians and radiation oncologists.

Samant et
al.63

2007 Barriers to palliative
radiotherapy referral

Canada survey 200 GPs Radiotherapy is an effective but underutilized treatment modality
for cancer patients. We decided to investigate the factors
influencing radiotherapy referral among family physicians in our
region. A 30-item survey was developed to determine palliative
radiotherapy knowledge and factors influencing referral. It was
sent to 400 physicians in eastern Ontario (Canada) and the
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completed surveys were evaluated. The overall response rate
was 50% with almost all physicians seeing cancer patients
recently (97%) and the majority (80%) providing palliative care.
Approximately 56% had referred patients for radiotherapy
previously and 59% were aware of the regional community
oncology program. Factors influencing radiotherapy referral
included the following: waiting times for radiotherapy
consultation and treatment, uncertainty about the benefits of
radiotherapy, patient age, and perceived patient inconvenience.
Physicians who referred patients for radiotherapy were more
than likely to provide palliative care, work outside of urban
centres, have hospital privileges and had sought advice from a
radiation oncologist in the past. A variety of factors influence the
referral of cancer patients for radiotherapy by family physicians
and addressing issues such as long waiting times, lack of
palliative radiotherapy knowledge and awareness of Cancer
Centre services could increase the rate of appropriate
radiotherapy patient referral.

Samers et
al.64

2004 Breast cancer management:
The perspective of general
practitioners in inner and
eastern Melbourne

Australia survey 103 GPs This study sought to explore general practitioners' (GPs')
experience with specialist breast services and to identify their
communication, education and resource requirements regarding
care of the breast cancer patient, by means of a self-
administered questionnaire distributed to 450 GPs in inner and
eastern Melbourne. Twenty-three per cent of questionnaires
were returned. On average, GPs had one patient newly
diagnosed with breast cancer per year. GPs were most likely to
refer symptomatic patients to a private specialist breast
surgeon. Their referral pattern was largely influenced by
previous experience of referral to the service. Communication
with specialist breast services was generally satisfactory during
the initial stages of diagnosis and treatment; however discharge
communication, phone communication with specialists, and
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admission notification was less satisfactory. When given a list of
topics in which GPs may require further education, 65% of
respondents identified "Recent advances in breast cancer
management" as an area of interest, and the majority requested
a directory listing breast services in their local area.

Sargeant
et al.65

2003 Responding to Rising Cancer
Caseloads: Family Physician
Learning Needs and
Challenges in Cancer Care

Canada Survey,
interviews, focus
groups, other
sources

This study addresses physicians' learning needs and practice
challenges throughout the continuum of cancer care using an
interprofessional approach. Family physicians wish to play a
larger role in their cancer patients' care. Their self-reported
learning needs were confirmed by other data sources. Important
practice and systemic challenges to improving care exist.
Decreasing cancer rates and improving cancer care are
complex issues requiring educational interventions as well as
organizational and communications initiatives.
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Thema 2 Plaats van eerstelijnszorgprofessionals in follow-up en afstemming met de specialist

Auteur Jaar Titel Land (Type) studie Populatie, N Samenvatting
Theoretische bespiegelingen over inrichting follow-up zorg
Brink-Huis et
al.10

2008 Pain management: a review
of organisation models with
integrated processes for the
management of pain in
adult cancer patients

review This article describes organisational models for pain
management with multiple integrated processes
throughout the course of the disease trajectory and
concerning all stages of the care process.
Institutional models, clinical pathways and
consultation services are three alternative models for
the integration of care processes in cancer pain
management. A clinical pathway is a comprehensive
institutionalisation model, whereas a pain
consultation service is a 'stand-alone' model that can
be integrated in a clinical pathway. Positive patient
and process outcomes have been described for all
three models, although the level of evidence is
generally low. Evaluation of the quality of pain
management must involve standardised
measurements of both patient and process
outcomes.
We recommend the development of policies for
referrals to a pain consultation service. These
policies can be integrated within a clinical pathway.
To evaluate the effectiveness of pain management
models standardised outcome measures are needed.

Fleissig et
al.22

2006 Multidisciplinary teams in
cancer care: are they
effective in the UK?

UK review Cancer care can be complex, and given the wide
range and numbers of health-care professionals
involved, an enormous potential for poor coordination
and miscommunication exists. Multidisciplinary teams
(MDTs) should improve coordination, communication,
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and decision making between health-care team
members and patients, and hopefully produce more
positive outcomes. This review describes the many
practical barriers to the successful implementation of
MDT working, and shows that despite an increase in
the delivery of cancer services via this method,
research showing the effectiveness of MDT working
is scarce.

Grunfeld27 2006 Looking beyond survival:
how are we looking at
survivorship?

Canada review This review explores cancer survivorship from an
international perspective in two ways: from a cancer
control perspective through a review of cancer
control strategies and from a cancer care perspective
through a review of clinical practice guidelines and
research on cancer follow-up care. Many national
cancer control strategies or cancer charities consider
survivorship obliquely, primarily under the umbrellas
of quality of life and rehabilitation. Few have well-
developed policies or plans specifically directed at
survivorship. Cancer follow-up care is recognized
internationally as a pressing health care issue. Many
countries have tested new and innovative models to
deliver follow-up care. Similarly, many countries have
developed guidelines that specifically address follow-
up care. Few studies or guidelines address the
broader, multifaceted aspects of cancer survivorship.
This review suggests that research and recognition of
cancer survivorship as a unique phase of the cancer
care trajectory need to be improved. In many of the
poorer countries of the world, the imperative remains
the basics of cancer care: timely diagnosis, access to
treatment, and alleviation of suffering.

Jiwa et al.32 2008 Timely cancer diagnosis Australia opinion One in three men and one in four women in Australia
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and management as a
chronic condition:
opportunities for primary
care

will be diagnosed with cancer in the first 75 years of
life. The majority will survive the cancer and
ultimately die from unrelated causes. Many cancer
patients and their families will experience some
physical, social, economic and psychological
sequelae, regardless of the prognosis. A recurring
theme is that patients are disadvantaged by the lack
of coordination of care and their needs are not being
adequately met. We argue that greater integration of
care through a multidisciplinary team of
professionals, peer support groups and primary
health practitioners functioning within a care hub
could offer better practical and psychosocial
supportive care for patients and their families.

Pearce et
al.61

2001 'More than just money' --
widening the understanding
of the costs involved in
cancer care

UK review This paper examines the literature relating to the
wider concept of cost in cancer care and the
implications this has for the development of services
particularly within the changing context of cancer
care. Background: Cancer remains a major cause of
morbidity and mortality in the United Kingdom (UK),
treatment is often complex and expensive; both in
financial and human terms. Service patterns for
cancer care are shifting away from traditional
inpatient, hospital settings towards short stay/day-
care and home care models. This is in response to
developments in health care policy, but it is also
because of the availability of better tolerated
treatments and demand for more patient-focused
health care. The paper explores the literature in three
themes. First, the cost-effectiveness of cancer
treatment; second, the often invisible indirect or 'out
of pocket' costs incurred by patients and their families
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during cancer treatment and finally, the 'human costs'
of a cancer diagnosis and cancer therapy.
Conclusions: In view of recent calls to improve the
effectiveness of cancer care in the UK, we suggest
that research is needed to address all the dimensions
of cost. It is only by exploring total costs from this
broad perspective that appropriate, effective and
holistic services can be planned for the future.

Wiggers76 2007 Follow-up after oncological
surgery

NL opinion Voor de huisarts is er alleen een rol weggelegd als er
geen reden meer is voor routinematige follow-up.
Verpleegkundige is nuttig in de eerste fase na de
operatieve behandeling om de patiënt om te leren
gaan met onzekerheden en praktische zaken te
leren.

Rol huisarts bij follow-up: evaluatie bestaande situatie
Anvik et al.2 2006 "When patients have

cancer, they stop seeing
me"--the role of the general
practitioner in early follow-
up of patients with cancer--
a qualitative study"

Norway focus group and
individual interviews
(GP), free text comments
in questionnaires (patient)

23 GPs, 91 patients The GP has a place in the follow-up of many patients
with cancer, also in the initial phase after treatment.
Patients trust their GP to provide competent care,
especially when they have more complex health care
needs on top of their cancer. GPs agree to take a
more prominent role for cancer patients, provided
there is good access to specialist advice. Plans for
follow-up of individual patients could in many cases
improve care and cooperation. Such plans could be
made preferably before discharge from in-patient
care by a team consisting of the patient, a carer, a
hospital specialist and a general practitioner. Patients
and GPs call on hospital doctors to initiate such
collaboration.

Barnes et al.4 2007 Involvement of family
physicians in the care of
cancer patients seen in the

Canada survey 365 patients visiting
the palliative Rapid
Response

The primary objective of this study was to determine
the perception of patients seen in the palliative Rapid
Response Radiotherapy Program (RRRP) on the



Bijlage behorend bij het signaleringsrapport ‘Nazorg bij kanker: de rol van de eerste lijn’ van de Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding
81

Auteur Jaar Titel Land (Type) studie Populatie, N Samenvatting
palliative Rapid Response
Radiotherapy Program

Radiotherapy Program
(RRRP)

involvement of the family physician (FP) in their
cancer care. 89% of the patients had an FP, and
43% felt their FP was involved in their cancer care.
80% of patients were satisfied with the overall
medical care provided by their FP, and 71% had
been with their FP for > or = 5 years. The most
common reason patients gave for perceiving limited
FP involvement was the medical oncologist looking
after all of their cancer needs. Factors predicting the
perception of patients that their FP was involved in
their cancer care were satisfaction with overall
medical care provided by the FP, shorter time since
last FP visit, seeing the FP since cancer diagnosis,
and FP providing on-call service for after-hour
emergencies. Encouraging continuity of care
between patients and FPs may allow for easier
transition of care back to the FP once palliative
treatment at the cancer center has finished and help
facilitate end-of-life planning.

Mahboubi et
al.49

2007 Which patients with
colorectal cancer are
followed up by general
practitioners? A population-
based study

France evaluation using registry
database

389 patients with first
colorectal cancer in
1998 and free of
disease at least 6
months after curative
surgery

The aim of the study was to assess the contribution
of general practitioners in the surveillance of
colorectal cancer, and to examine characteristics and
survival of patients with routine general practitioner
follow-up. For each physician involved, medical
records were thoroughly reviewed to collect
information about the clinical examinations and
follow-up tests prescribed within 3 years after surgery
or until death or detection of recurrence. Five-year
vital status was obtained through registry records.
The proportion of routine clinical examinations
performed by general practitioners increased from
35% in the first year to 65% in the third year. Patients
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having undergone regular general practitioner routine
examinations ((greater-than or equal to) one
examination every 6-month period) had significantly
less advanced disease (odds ratio: 0.45; 95%
confidence interval: 0.21-0.96), preoperative
complications (odds ratio: 0.28; 95% confidence
interval: 0.08-0.91) and routine examinations by
gastroenterologists / oncologists (odds ratio: 0.37;
95% confidence interval: 0.14-0.98) compared with
those without general practitioner examinations.
Routine general practitioner follow-up had no
influence on 3 and 5-year survival. General
practitioners detected significantly more recurrences
than specialists in patients over 75 and in those
presenting symptoms. French general practitioners
are widely involved in the surveillance of patients with
early-stage colorectal cancer, without any
unfavourable impact on the patient's survival. Some
suggestions exist that continuing education in
oncology may increase the implication of general
practitioners in colorectal cancer surveillance.

Rol huisarts bij follow-up: evaluatie experimenten
Dworkind et
al.20

199 Communication between
family physicians and
oncologists: qualitative
results of an exploratory
study

Canada qualitative study: focus
groups, structured
telephone interviews

116 family physicians Authors studied the communication between family
physicians (FPs) and oncologists, and to look at the
factors that may influence FP involvement in cancer
care. Physicians providing cancer care must consider
complex psychosocial and biomedical factors, more
so than with other chronic diseases, and so written
communication alone is inadequate. Family
physicians require face-to-face and/or telephone
communication with the oncologist to negotiate their
respective roles, and to discuss the patient's
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prognosis and the effectiveness of proposed
treatments. Family physicians expressed a desire to
become more involved in all stages of cancer care in
both the biomedical and psychosocial aspects, and to
help better define their roles throughout the illness
trajectory. These results suggest opportunities to
improve the communication, coordination and
comprehensiveness of shared cancer care provided
by family physicians and oncologists in different
clinical settings.

Holtedahl et
al.29

2005 Do cancer patients benefit
from short-term contact with
a general practitioner
following cancer treatment?
A randomised, controlled
study

Norway randomised controlled
study

91 patients Authors investigated whether increased contact with
the patient's general practitioner (GP) soon after
cancer treatment can increase patient quality of life
(QoL) and satisfaction with follow-up. The
intervention group got a 30-min invited consultation
with the patient's GP and an invitation to further GP
follow-up. Relatives' satisfaction with care increased
over 6 months in the intervention group (P = 0.018),
but otherwise, there was no difference between the
intervention and control groups concerning Quality of
Life (QoL), satisfaction with care or number of
consultations. Free text comments suggested that
some patients appreciated the contact with their GP.

Johansson
et al.33

2000 The role of the general
practitioner in cancer care
and the effect of an
extended information
routine

Sweden RCTs followed by semi-
structured interview

10 GPs receiving
standard information,
10 GPS receiving
extended information
form specialist clinics

GPs are commonly involved in the care of cancer
patients, particularly in the diagnostics of the disease
but also during the periods of treatment and follow-
up. The information from the specialist clinic to the
GP is insufficient in standard care. The extended
information routine increased the GPs' knowledge of
the disease and treatments, and facilitated their
possibilities to determine patients' need for support.

Leese et al.44 2006 Developing cancer services UK survey 181 chief executives of Primary care cancer lead clinicians (PCCLs) act
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strategy in primary care in
England: primary care trust
managers' views of the
primary care cancer leads
initiative

primary care trusts strategically in primary care trusts (PCTs) in England
to improve communication and understanding of
cancer across primary and secondary care and
provide a link between Cancer Networks and primary
care. The authors evaluated the first three years of
the initiative. PCCLs were most likely to focus on
palliative care and preventive services. Key
achievements were identified as raising awareness of
cancer, developing relationships and promoting
primary care. The personal skills of the PCCLs were
important as was support of colleagues at all levels.
Lack of time was a major barrier to achievement, as
was a lack of understanding of the role from others.
Links with the Cancer Networks were being
developed. About 85 per cent of managers wanted
the role to continue.
PCCLs are at the forefront of improving cancer
services in primary care. They are particularly
important in view of the priority of reducing premature
deaths and promotion of healthy lifestyles.

Leese et al.45 2006 A new role for nurses as
Primary Care Cancer Lead
Clinicians in Primary Care
Trusts in England.

UK survey 181 chief executives of
primary care trusts of
which 48 nurses and
128 GPs.

The aim of this study was to evaluate the Primary
Care Cancer Lead Clinician initiative in England. One
of the objectives was to examine the impact of the
Primary Care Cancer Lead Clinicians' clinical
background on how they perform their role. This
study compares nurses and General Practitioners in
the Primary Care Cancer Lead Clinician role.
Background: The Primary Care Cancer Lead
Clinician initiative developed from the National Health
Service Cancer Plan. Primary Care Cancer Lead
Clinicians are expected to work strategically to raise
the standards of cancer care within primary care.
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Methods: A postal questionnaire survey was sent to
Primary Care Cancer Lead Clinicians and one
manager in each Primary Care Trust in England.
Telephonic interviews were also undertaken with a
range of stakeholders in six case study areas.
Results: There were striking similarities between
nurses and General Practitioners in the Primary Care
Cancer Lead Clinician role. Differences related to the
wider roles of the two groups. Nurses placed greater
emphasis on fitting in whereas General Practitioners
were more likely to expect to take charge and look for
administrative support. Conclusions: There is
evidence to show that whether the Primary Care
Cancer Lead Clinician was a nurse or a General
Practitioner was less important than having local
credibility and the support of their Primary Care
Trust.

Nielsen et
al.57

2003 Randomised controlled trial
of a shared care
programme for newly
referred cancer patients:
bridging the gap between
general practice and
hospital

Denmark evaluation intervention 248 cancer patients The aim of this study was to determine the effect of a
shared care programme on the attitudes of newly
referred cancer patients towards the healthcare
system and their health related quality of life and
performance status, and to assess patients' reports
on contacts with their general practitioner (GP). The
shared care programme included transfer of
knowledge from the oncologist to the GP, improved
communication between the parties, and active
patient involvement. The shared care programme
had a positive effect on patient evaluation of
cooperation between the primary and secondary
healthcare sectors. The effect was particularly
significant in men and in younger patients (18-49
years) who felt they received more care from the GP
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and were left less in limbo. Young patients in the
intervention group rated the GP's knowledge of
disease and treatment significantly higher than young
patients in the control group. The number of contacts
with the GP was significantly higher in the
intervention group. The EORTC quality of life
questionnaire and performance status showed no
significant differences between the two groups.
The authors conclude that this intersectoral shared
care programme in which GPs and patients are
actively involved has a positive influence on patients'
attitudes towards the healthcare system.

Sisler et
al.{82)

2009 Bridging the gap between
primary care and the
cancer system: the UPCON
Network of CancerCare
Manitoba

Canada evaluation of program 12 primary care clinics Problem being addressed: Patient care is poorly
coordinated between family physicians and the
cancer system and the working relationships are not
strong. Objective of program: To improve integration
of patient care and communication between FPs and
cancer specialists; enhance FPs' knowledge of
cancer and the cancer system; and promote the role
of primary care within the cancer care system.
Program description: The Uniting Primary Care and
Oncology (UPCON) Network of CancerCare
Manitoba has created partnerships with 12 primary
care clinics in Winnipeg, Man, by providing the
following: access to the provincial electronic medical
record for cancer; small group continuing
professional development for a "lead physician" from
each clinic to make him or her the local cancer
resource; educational outreach to all clinic staff; and
changes within CancerCare Manitoba to highlight the
role of FPs. Conclusion: Lead physicians are
appreciated by their clinic colleagues, and these FPs
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are the main users of the cancer electronic medical
record. A strong cancer continuing professional
development program has been implemented and a
voice for primary care has been created within the
agency. The UPCON Network is now expanding
throughout Manitoba.

Rol verpleegkundigen bij follow-up
Cox and
Wilson15

2003 Follow-up for people with
cancer: nurse-led services
and telephone interventions

UK review Questions about the suitability of traditional
outpatient follow-up clinics as a way of providing on-
going monitoring for patients following serious illness
have led to the development of a range of nurse-led
services. In this review of literature we evaluate the
impact of nurse led follow-up in cancer care, with
particular focus on the use and value of telephone
interventions. The literature suggests that nurse-led
follow-up for people with cancer meets their needs
for psychological support and information. The
telephone is identified as a suitable means of
providing this kind of service. This review
demonstrates that nurse-led follow-up services are
acceptable, appropriate and effective. Combined with
use of the telephone, such services can be an
efficient means of maintaining contact with a large
client group, providing vital support to vulnerable
patients during their move into aftercare and beyond.

Griffiths et
al.26

2007 Meeting the ongoing needs
of survivors of rarer cancer

UK semi-structured
interviews

39 survivors and
people living with rarer
cancer

With more treatment options for people with cancer
long-term survivorship is increasing. Physical and
psycho-social needs have been identified in survivors
of common cancers but very little has been written
about the needs of patients with rarer cancers.
Patients treated for rarer cancer are discharged to
the primary health care team (PHCT), yet little is



Bijlage behorend bij het signaleringsrapport ‘Nazorg bij kanker: de rol van de eerste lijn’ van de Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding
88

Auteur Jaar Titel Land (Type) studie Populatie, N Samenvatting
known about the assessment, management and
support of these patients. Thirty-nine semi-structured
interviews were conducted with (1) survivors of and
(2) people living with rarer cancer (i.e. <5% of cancer
burden). Participants were asked about physical and
psycho-social needs and service provision. Data
were analysed thematically using Atlas ti. Contrary to
expectation, disease-free survivors of rarer cancer
were indistinguishable from those living with disease
in their ability to cope, and range of symptoms and
needs. Participants with a clinical nurse specialist
(CNS) reported that they were well supported on their
return home and their needs were met. Participants
without a CNS were referred to the PHCT who were
unsure how to assess or support them. These
participants felt abandoned. There is a need for the
rehabilitation of patients with rarer cancer to
strengthen individual coping mechanisms, and family
and social support. Although there are resource and
training implications, this is a potential role for the
PHCT, district nursing in particular, and may lead to
more focused and targeted provision of services.

Howell, et
al.30

2002 The impact of interlink
community cancer nurses
on the experience of living
with cancer:

Canada interviews 20 patients with cancer Article describes patients' perceptions of the
experience of receiving care in the home setting from
expert oncology nurses. Seven core themes
described the participants' perceptions of and the
impact of expert oncology nursing care on their
experience of living with cancer: (a) sharing the
journey, (b) unburdening, (c) taking time to address
all needs, (d) understanding the illness, (e) providing
a link to information and resources, (f) stabilizing, and
(g) uncovering the strength to survive. Conclusions:
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Expert oncology nursing support in the community is
perceived by people living with cancer as having a
significant impact on their experience and influencing
their well-being and survival. The knowledge and
experience of oncology nurses and the way in which
care is delivered are critical elements.

Howell et
al.31

2008 A mixed-method evaluation
of nurse-led community-
based supportive cancer
care

Canada Multiple data sources
including program service
records, chart reviews
and interviews with
nurses and key
interdisciplinary
informants

Nurse-led support interventions were focused on
direct care inclusive of teaching/coaching for
symptom management, counseling and support, and
mobilization of services through system navigation
based on an initial comprehensive assessment of
supportive care needs. Nurse-led models of
supportive care have the potential to reduce unmet
supportive care needs, improve continuity of care,
and overall health-related quality of life that should be
tested in future trials.

Lebret et al.43 2008 Roles of the urologist and
nurse from the perspective
of patients with prostate
cancer receiving luteinizing
hormone-releasing
hormone analogue therapy

France survey 350 patients with
prostate cancer
receiving luteinizing
hormone-releasing
hormone analogue
(LHRH-a) therapy of 58
urologists

This study aims to establish the roles of the urologist,
general practitioner (GP) and nurse from the
perspective of the patient with prostate cancer
receiving hormone therapy, and to assess patient
satisfaction, in particular with management and
information needs. More than 90% of the patients
were totally or quite satisfied with the information
given by their urologist at diagnosis and the start of
treatment. Their main contact during treatment was
with the nurse who gave the injection (84% of
patients). The nurse's main role was to provide clarity
(60% of patients), guidance (35%) and support to the
family (28%). Fewer patients discussed disease
stage and progression with their nurse (29%) than
with a doctor (urologist, 63%; or GP, 61%). Fewer
also discussed treatment (24% vs 32%) but as many
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patients discussed the impact of their disease and
treatment with their nurse as with their doctor (e.g.
33% discussed general health and fatigue with the
nurse, vs 26% with the urologist). The need for
contact with a health professional was greater during
the early stages of treatment. Patients treated for <12
months with 3-monthly injections were less likely to
be in favour of spacing injections than patients
treated for (greater-than or equal to)3 years.
The patient consults the urologist for reliable
information on disease and treatment, and to the GP
for further support, if needed, but the nurse has the
pivotal role. A 3-monthly injection schedule enables
regular face-to-face contact between the nurse and
the patient and their family, and contributes towards
the patient's coping strategies and quality of life.

De patiënt: zelfbeheer medische dossiers
Drury et al.16 2000 Patients with cancer

holding their own records: a
randomised controlled trial

UK RCT 650 outpatients with
any form of cancer

This study evaluates the use of a supplementary
patient-held record in cancer care. Patients were
randomised either to hold a supplementary record or
to receive normal care. It was explained to record
holders that the supplementary record was intended
to improve communication with health professionals
and act as an aide memoire. After three months,
patients' satisfaction with communication and with
participation in their own care were assessed. Global
health status, emotional functioning, and cognitive
functioning were measured using the European
Organization for Research and Treatment of Cancer
QLQ-C30 questionnaire.
There were no significant differences between
groups in any of the outcome measures. Patients in
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both groups expressed a high level of satisfaction
with communication and participation in their care.
A supplementary patient-held record for radiotherapy
outpatients appears to have no effect on satisfaction
with communication, participation in care, or quality
of life.

Gysels et
al.28

2007 Does the patient-held
record improve continuity
and related outcomes in
cancer care: a systematic
review

UK review Patients with cancer may receive care from different
services resulting in gaps. A patient-held record
(PHR) could provide continuity and patient
involvement in care. Inclusion criteria for articles
were: research where PHR in cancer care was used
with the purpose of improving communication and
information exchange between and within different
levels of care and to promote continuity of care and
patients' involvement in their own care. Seven
randomized control trials and six non-experimental
studies were identified. Evaluations of the PHR have
reached equivocal findings. Randomized trials found
an absence of effect, non-experimental evaluations
shed light on the conditions for its successful use.
Most patients welcomed introduction of a PHR. Main
problems related to its suitability for different patient
groups and the lack of agreement between patients
and health professionals regarding its function.

Williams et
al.77

2001 Pragmatic randomised trial
to evaluate the use of
patient held records for the
continuing care of patients
with cancer

UK RCT 344 patients This article evaluates the use of a multidisciplinary
record held by patients with cancer in the community.
Main outcome measures-Health related quality of life
(EORTC QLQ-C30) measured at entry into the study
and at 6 months; patients' views at 6 months;
healthcare professionals' views collected after the
completion of patient follow up; NHS resource and
booklet use. 501 patients were recruited and 344
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completed the study (172 in each group). There was
no significant difference between the two groups in
change in quality of life or NHS resource use. The
patient held record did not have an impact on
communication but was significantly helpful to
patients in preparing for appointments, reducing
difficulties in monitoring their own progress, and
helping them to feel more in control (p<0.05). Fifty
three percent of patients would have preferred not to
have a patient held record. There was a low level of
use of the record by healthcare professionals but
most of those who remembered using it indicated
that they would prefer patients to have it.
The patient held record is valued by some patients
and professionals but has no significant impact on
the quality of life of patients or NHS resource use. It
has a positive impact on quality by helping patients
feel more in control and prepare for meetings with
healthcare staff. Patients who find it useful tend to be
younger and have more professionals involved in
their care. It is recommended that it should be made
available to patients on request and used by them
according to need.
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Thema 3 Belang van generalistisch werken: integrale zorg; combineren van zorg voor kanker en andere
zorgvragen
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Anvik et
al.2

2006 "When patients have cancer,
they stop seeing me"--the
role of the general
practitioner in early follow-up
of patients with cancer--a
qualitative study"

Norway focus group and
individual interviews
(GP), free text
comments in
questionnaires (patient)

23 GPs, 91
patients

What kind of follow-up does the patient want? “Follow-up for the
cancer has been the responsibility of the hospital. Follow-up for
the consequences of the cancer has been the job of the GP”.
Patients trust their GP to provide competent care, especially
when they have more complex health care needs on top of their
cancer.

Kendall et
al.35

2006 How do people with cancer
wish to be cared for in
primary care? Serial
discussion groups of patients
and carers.

Scotland discussion groups with
patients + carers

18 respondents Five key times in cancer journeay, amongst which ‘after
discharge’. Five major issues of concern: information,
communication, equity, a holistic approach and patient-centred
care. A checklist of recommended interventions was developed
for each stage in the illness trajectory and suggested how they
might be implemented in primary care. Proactive and ongoing
contact, if wished by the patient, was considered the central
plank of cancer care in the community. Conclusions: Patients
with cancer and their carers believe that there is an important
and unique role for primary care in offering continuity of care
and information that is patient-centred and holistic, throughout
the cancer trajectory, from first presentation.

King et
al.40

2008 The relationship between
patients' experiences of
continuity of cancer care and
health outcomes: a mixed
methods study

UK interviews 199 patients Sixteen patients nominated at least one key professional; 13
nominated general practitioners, and 10 nominated secondary
care professionals, seven of whom were nurses.
Experienced continuity involved receiving consistent time and
attention, knowing what to expect in the future, coping between
service contacts, managing family consequences, and believing
nothing has been overlooked. Transitions between phases of
treatment were not associated with changes in experienced
continuity. Higher experienced continuity predicted lower needs
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for care.

Mikkelsen
et al.53

2009 Cancer survivors'
rehabilitation needs in a
primary health care context

DK survey 356 cancer
survivor 15
months after
diagnosis

Two-thirds of the cancer survivors had discussed physical
rehabilitation needs with their GPs. Many (51%) feared cancer
relapse, but they rarely presented this fear to the GP or the
hospital staff. The same applied to social problems and
problems within the family. Good physical and mental condition
and low confidence in the GP were associated with no contact
to the GP after hospital discharge. Conclusion. Cancer
survivors have many psychosocial rehabilitation needs and
intervention should effectively target these needs. If this task is
assigned to the GPs, they need to be proactive when assessing
psychosocial aspects.
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Anvik
et al.2

2006 "When patients have cancer,
they stop seeing me"--the
role of the general
practitioner in early follow-up
of patients with cancer--a
qualitative study"

Norway focus group and individual
interviews (GP),
questionnairefree text
comments in questionnaires
(patient)

23 GPs, 91
patients

The GP has a place in the follow-up of many patients with cancer,
also in the initial phase after treatment. Patients trust their GP to
provide competent care, especially when they have more complex
health care needs on top of their cancer. GPs agree to take a
more prominent role for cancer patients, provided there is good
access to specialist advice. Plans for follow-up of individual
patients could in many cases improve care and cooperation. Such
plans could be made preferably before discharge from in-patient
care by a team consisting of the patient, a carer, a hospital
specialist and a general practitioner. Patients and GPs call on
hospital doctors to initiate such collaboration.

Khan et
al.39

2008 Long-term survivors of adult
cancers and uptake of
primary health services: a
systematic review

UK review a.o.: primary care
aspects of surviving cancer
at least 3 years past
diagnosis

found in 8
databases,
10 papers

A.o.: only 2 studies, no conclusive evidence of enhanced rates of
consultation in PC. Little research, especially outside the United
States, relating to the care of long-term cancer survivors in PC.
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Ageno et
al.1

2005 Home-treatment of deep vein
trombonist in patients with
cancer

Italy RCT 321 patients with
cancer

Description of a retrospective review of clinical practice
patterns to assess the rate of cancer patients who were
deemed eligible for outpatient treatment of their deep vein
thrombosis (DVT). Patients are treated as outpatients
unless they require admission for other medical problems,
are actively bleeding or have pain that requires parenteral
narcotics. Outpatient treatment was with low molecular
weight heparin (LMWH) followed by warfarin or with
LMWH alone. Over a period of almost four years there
were 321 patients with cancer, 167 (52.5%) of whom had
metastatic disease. One hundred and ninety-seven
patients (61.4%) were entirely treated at home. After 3
months, recurrent thromboembolism occurred in 6.1% of
patients treated at home and in 4.8% of hospitalized
patients (p=0.64), and major bleeding in 1.0% and 4.8%,
respectively (p=0.03). One hundred and sixty patients died
(49.8%), 100 (50.7%) in the home treatment group and 60
(48.4%) of the hospitalized patients. Interpretation and
Conclusions. Home treatment of DVT in cancer patients is
safe and feasible in almost two-thirds of cases. Outpatient
management of antithrombotic treatment did not increase
the rate of adverse events, even if the stage of the disease
was advanced.

Khan et
al.39

2008 Long-term survivors of adult
cancers and uptake of
primary health services: a
systematic review

UK review a.o:
chronic disease
management in
cancer survivors

they found in 8
databases, 10 papers

1. long-term survivors may not receive the same quality of
care for co-momorbid conditions. Results not conclusive.

Koroukian 2006 Comorbidity, disability, and USA, maar analyses 65+, patients with Comorbidity: condition which needs current medical
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et al.41 geriatric syndromes in elderly

cancer patients receiving
home health care

breder
toepasbaar

database registry breast cancer (952),
prostate (324),
colorectal cancer
(1276)

management.
The proportion of patients with no comorbidity, disability,
or geriatric syndromes was 26.4% for breast cancer,
12.0% for prostate cancer, and 14.0% for colorectal
cancer. The proportion of patients presenting all three
entities varied between 12% and 25 %. The proportion of
patients with no comorbidity, disability, or geriatric
syndromes declined gradually with increasing age, and
that of patients with all three entities was highest among
patients 85 years or older.

Kurtz et
al.42

2005 Utilization of services among
elderly cancer patients--
relationship to age,
symptoms, physical
functioning, comorbidity, and
survival status

USA prospective study 909 older patients, the
first year after
diagnosis of cancer of
breast, colon, lung or
prostate

Patients with three or more comorbid conditions reported
more physician visits than patients with no comorbid
conditions during both periods: 0-6 months and 6-12
months after diagnosis.

Liu et al.48 2007 Results of general internal
medicine consultations for
diabetes mellitus in 283
cancer patients

USA, maar
breder
toepasbaar

283 cancer patients Patients with uncontrolled advance cancer were not as
aggressively treated for diabetes, especially if they were
elderly.

Nazarian56 2004 Cardiopulmonary
rehabilitation after treatment
for lung cancer

USA, maar
breder
toepasbaar

opinion Lung cancer patients have a short survival rate.
Nevertheless, cardiopulmonary rehabilitation (COPD)
should get more attention. This might enhance QOL.

Siragusa et
al.66

2005 Home therapy for deep vein
thrombosis and pulmonary
embolism in cancer patients

Italy RCT 207 cancer-patients
receiving
antithrombotic
treatment

Half of the cancer patients were treated at home for deep
vein thrombosis. They did not have worse outcome than
those treated in hospital. Cancer is no contraindication for
home treatment.



Bijlage behorend bij het signaleringsrapport ‘Nazorg bij kanker: de rol van de eerste lijn’ van de Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding
98

Thema 6 Verwijsbeleid: variërend van terugverwijzing naar tweede lijn tot verwijzing binnen eerste lijn

Auteur Jaar Titel Land (Type)
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Barnes
et al.5

2000 Communication between primary
care physicians and radiation
oncologists regarding patients with
cancer treated with palliative
radiotherapy

Canada survey 149 primary
care
physicians

The purpose of this study was to assess the satisfaction and information
needs of primary care physicians (PCPs) regarding communication with
radiation oncologists (ROs), with respect to patients who receive palliative
radiotherapy (RT).
Majority of PCPs found the RO letter useful, but they believed that the letter
lacked important information while containing unnecessary details.
Communication between PCPs and ROs needs improvement, especially
considering that PCPs seem to have limited knowledge of palliative RT.

Gorman
et al.24

2000 The general practice perspective on
cancer services in Lothian

UK survey 134 General
Practices

Some 80% of the practices believe that hospital follow-up should be routine.
Regarding direct access to hospital services during follow-up, i.e. bypassing
the pratice, 20-30% of practices did not know whether this happened.

Samant
et al.62

2006 Family physicians' perspectives
regarding palliative radiotherapy

Canada survey 400 family
physicians

Physicians who were more knowledgeable about the common indications for
palliative radiotherapy were significantly more likely to refer patients for
radiotherapy. Inability to contact a radiation oncologist was correlated with not
having referred patients for radiotherapy.

Samant
et al.63

2007 Barriers to palliative radiotherapy
referral: a Canadian perspective

Canada survey 400 family
physicians

Factors influencing radiotherapy referral included the following: waiting times
for radiotherapy consultation and treatment, uncertainty about the benefits of
radiotherapy, patient age, and perceived patient inconvenience. Physicians
who referred patients for radiotherapy were more than likely to provide
palliative care, work outside of urban centres, have hospital privileges and had
sought advice from a radiation oncologist in the past.

Samers
et al.64

2004 Breast cancer management: The
perspective of general practitioners
in inner and eastern Melbourne

Australia survey 103 GPs This study sought to explore general practitioners' (GPs') experience with
specialist breast services and to identify their communication, education and
resource requirements regarding care of the breast cancer patient, by means
of a self-administered questionnaire distributed to 450 GPs in inner and
eastern Melbourne. Twenty-three per cent of questionnaires were returned.
On average, GPs had one patient newly diagnosed with breast cancer per
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year. GPs were most likely to refer symptomatic patients to a private specialist
breast surgeon. Their referral pattern was largely influenced by previous
experience of referral to the service. Communication with specialist breast
services was generally satisfactory during the initial stages of diagnosis and
treatment; however discharge communication, phone communication with
specialists, and admission notification was less satisfactory. When given a list
of topics in which GPs may require further education, 65% of respondents
identified "Recent advances in breast cancer management" as an area of
interest, and the majority requested a directory listing breast services in their
local area.
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Brigden et
al.9

2000 Treating cancer patients.
Practical monitoring and
management of therapy-
related complications

Canada review The investigation and management of some common long-term
complications associated with cancer chemotherapy and radiation
therapy were reviewed. Overall the literature in this area is not strong;
treatment guidelines and consensus conferences generally are
lacking. Few randomized controlled trials have been performed.
Authors describe follow-up recommendations for a number of tumours.
Follow-up monitoring usually incorporates physical examination as
well as radiologic and laboratory investigations. Patients should not be
lost to follow up once treatment is completed, but monitored regularly,
especially while they are at highest risk for disease recurrence. Long-
term complications associated with cancer therapy include
postsplenectomy sepsis syndrome; central and peripheral nervous
system toxicities; ocular complications; thyroid, pituitary, testicular, or
ovarian dysfunction; pulmonary toxicity; vascular or lymphatic,
gastrointestinal, or osseous complications; genitourinary problems;
and possible secondary malignancy.
Primary care physicians are key to facilitating appropriate follow up of
treated cancer patients. To do this, they must be aware of practical
aspects of monitoring and management of therapy-related
complications.

Dulko19 2007 Audit and feedback as a
clinical practice guideline
implementation strategy: A
model for acute care nurse
practitioners

VS review The transfer of research evidence into practice and changing provider
behavior is challenging, even when the advantages are strong.
Despite the availability of supportive care clinical practice guidelines
(CPG), consistent integration of these principles into practice has not
been achieved. The failure of dissemination strategies has been
identified as a key barrier to successful implementation. A potentially
effective approach to facilitating the transfer of research evidence into
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practice is audit and feedback. Audit and feedback is a summary of
provider performance over a specified period of time, with or without
recommendations to improve practice. This article is a systematic
review of the literature on audit and feedback as a professional
practice change strategy and indicates a model for operationalizing
the intervention.
Rationale: Cancer pain is an optimal symptom to examine when
studying the effect of an audit and feedback intervention. It is a
common condition with important consequences, established CPG are
available, measurable outcomes are defined, and there is potential for
improvement in current practice. Acute care nurse practitioners (NPs)
are often responsible for overseeing and directly managing symptoms
such as pain and are well positioned to implement CPG and study the
effects of adherence to guidelines on patients' pain outcomes.
A behavior change model is proposed for its application to advanced
practice nursing.

Nord et al.59 2007 Follow-up of long-term
cancer survivors in the
Nordic countries

Norway,
Sweden

opinion Nordic countries There are no general guidelines for follow-up. Three steps needed: 1)
Follow-up research done as clinical studies in cancer survivors and as
registry-based epidemiological investigations. Such investigation has
to provide evidence-based knowledge of late effects associated with
the malignancy itself and its treatment.; 2) Creation of guidelines, in an
attempt to put results from research into clinical practice, should take
the local situation and resources into consideration. Provision of an
individualized Survivorship Care Plan; 3) Implementation of guidelines
into daily health care. Guidelines have little influence on long-term
cancer care if they do not reach the practitioners and convince them to
comply.

Taylor et al.72 2004 Long-term follow-up of
survivors of childhood cancer
in the UK

UK survey 10.979 GPs and 22
treatment centres
of UK Children’s
Cancer Study

There are wide variations in the extent to which survivors of childhood
cancer are discharged from hospital follow-up to a GP. There is a
need for regularly updated national guidelines concerning the levels of
follow-up required for specific groups of survivors defined principally
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Group by the treatment they received.
Zitzelsberger
et al.78

2004 Family physicians'
perspectives on practice
guidelines related to cancer
control

Canada interviews 5 group interviews
with family
physicians

The main areas where FPs felt guidelines were needed most included
screening, treatment and follow-up - areas where they felt they lacked
the knowledge to best support patients. Confusion over best practice
when faced with conflicting guidelines varied according to disease site.
FPs defined good guideline formats; the most often cited forms of
presentation were tear-off sheets to use interactively with patients, or
a binder. Guidelines designed for use by patients were supported by
FPs.
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Thema 8 Zorgbehoeften en verwachtingen ten aanzien zorgprofessionals
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Bulsara et
al.11

2005 Patient perceptions of the
GP role in cancer
management

Australia depth interviews patients with
hematological cancer

Aim: We investigated patients' perceptions of the role of the
general practitioner, with particular reference to GPs' ability to
manage patients' cancer outside of the hospital setting.
Results: Many patients had a long term relationship with an
individual GP. They perceived GPs as providing a primarily
supportive rather than treatment role outside of the hospital
setting, and relied on them for clarification and reassurance.
Discussion: The personal, confiding relationship between the GP
and cancer patient might be better exploited by specialists.
Patients could feel more empowered in relation to their condition
if provided with information by their GP that is more relevant and
explicit. For this to occur, specialists must first provide GPs with
timely and pertinent information about their cancer management.

Gray et
al.25

1999 Cancer self-help groups
and family physicians

Canada survey 911 family physicians Aim: provide information about awareness of GPs and attitudes
about self-help groups. Results: Most GPs (57%) were aware of
self-help group in region. Most were positively inclined toward
these groups giving especially high ratings of helpfulness to
sharing common experiences, overcoming isolation, feeling
understood, and sharing information. Ratings of potential harm
were low, with the most concern expressed about the possible
provision of misinformation and the promotion of unconventional
therapies. Efforts need to be made to assist cancer self-help
groups in developing informational brochures and to ensure that
groups are listed in cancer resource directories. Educational
initiatives about self-help groups would be useful for family
physicians and other health professionals engaged in the care of
cancer patients.

Kendall et 2006 How do people with cancer Scotland discussion groups 18 respondents Five key times in cancer journey, amongst which ‘after discharge’.
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al.35 wish to be cared for in

primary care? Serial
discussion groups of
patients and carers

with patients +
carers

Five major issues of concern: information, communication, equity,
a holistic approach and patient-centred care. A checklist of
recommended interventions was developed for each stage in the
illness trajectory and suggested how they might be implemented
in primary care. Proactive and ongoing contact, if wished by the
patient, was considered the central plank of cancer care in the
community. Conclusions: Patients with cancer and their carers
believe that there is an important and unique role for primary care
in offering continuity of care and information that is patient-
centred and holistic, throughout the cancer trajectory, from first
presentation.

King et
al.40

2008 The relationship between
patients' experiences of
continuity of cancer care
and health outcomes: a
mixed methods study

UK interviews 199 patients Sixteen patients nominated at least one key professional; 13
nominated general practitioners, and 10 nominated secondary
care professionals, seven of whom were nurses.
Experienced continuity involved receiving consistent time and
attention, knowing what to expect in the future, coping between
service contacts, managing family consequences, and believing
nothing has been overlooked. Transitions between phases of
treatment were not associated with changes in experienced
continuity. Higher experienced continuity predicted lower needs
for care.

Miedema
et al.52

2003 Cancer follow-up care.
Patients' perspectives

Canada survey 183 patients More than a third of participants (36%) were not sure which
physician was in charge of their cancer follow-up care. As part of
follow-up care, 80% of participants wanted counseling from their
family physicians, but only 20% received it. About a third of
participants (32%) were not satisfied with the follow-up care
provided by their family physicians. In contrast, only 18% of
participants were dissatisfied with the follow-up care provided by
specialists. Older participants were more satisfied with cancer
follow-up care than younger participants. Conclusion: Cancer
follow-up care is increasingly becoming part of family physicians'
practices. Family physicians need to develop an approach that
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addresses patients' needs, particularly in the area of emotional
support.

Mikkelsen
et al.54

2008 Cancer rehabilitation:
psychosocial rehabilitation
needs after discharge from
hospital?

DK 3 focus-group
interviews

45 patients This study explores former cancer patients' psychosocial
rehabilitation needs after hospital discharge. Five main areas
were identified: (1) Need for continuous support and information
about rehabilitation opportunities; (2) Support to the family; (3)
Psychological help also addressing fear of relapse of cancer; (4)
Needs for social support; (5) Needs pertaining to how friends and
acquaintances relate to the patients. Each of these aspects
should be carefully considered for each patient, preferably by one
assigned healthcare provider. Fear of cancer relapse prevails
among the patients, the family and the social network and it is
important in relation to psychosocial rehabilitation.

Mikkelsen
et al.53

2009 Cancer survivors'
rehabilitation needs in a
primary health care context

DK survey 356 cancer survivor
15 months after
diagnosis

Two-thirds of the cancer survivors had discussed physical
rehabilitation needs with their GPs. Many (51%) feared cancer
relapse, but they rarely presented this fear to the GP or the
hospital staff. The same applied to social problems and problems
within the family. Good physical and mental condition and low
confidence in the GP were associated with no contact to the GP
after hospital discharge. Cancer survivors have many
psychosocial rehabilitation needs and intervention should
effectively target these needs. If this task is assigned to the GPs,
they need to be proactive when assessing psychosocial aspects.

Murray et
al.55

2008 Implementing a service
users' framework for
cancer care in primary
care: an action research
study

Scotland evaluation
implementation

in-depth interviews,
participant
observation, ongoing
dialogue

The authors previously facilitated the development of a service-
user designed framework for providing proactive care for people
with cancer in the community. In this study they validate this
framework in clinical practice, using an action research approach,
helping five diverse general practices in the South of Scotland to
implement the care framework. The process and outcomes were
evaluated using in-depth interviews (18 patients and their family
carers and 49 health professionals), participant observation and
an ongoing dialogue between the practices, the research team
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and the original user groups. Results: Practices implemented the
framework in a variety of ways. In general, they used their own
customized cancer register to improve communication within the
practice and began to offer proactive care from a diagnosis of
cancer, not just when the disease became advanced. Local
innovations included an intranet-based register, information
sheets and regular multidisciplinary meetings. Patients, family
carers and professionals suggested that the framework had
helped achieve continuity of care, teamwork, proactive care and
improved support and information for patients and carers.
The authors conclude that proactive personalized care can be
improved in primary care for patients with cancer and their family
carers through flexible adoption of a framework to embrace key
characteristics of good care, as perceived by patients and carers,
throughout the illness. Practices can achieve this by choosing
approaches suited to their setting, experiences, structure and
resources.

Sisler et
al.68

2004 Family physicians' roles in
cancer care. Survey of
patients on a provincial
cancer registry

Canada mail survey 202 patients from the
Manitoba Cancer
Registry 6 – 12
months after
diagnosis

This article describes cancer patients' experience of the role of
family physicians (FPs) in their care. Two thirds of the patients
were in the follow-up phase. Most (91%) had an FP involved in
their care, but FP involvement decreased after diagnosis. The
most frequently needed kinds of help (with general medical
problems, quick referrals, taking extra time, and quick office
appointments) were well provided by FPs, but family support was
not. Higher quality-of-life scores were associated with more help
with general medical problems, more provision of cancer-related
information, and more emotional support of patients and their
families. The authors conclude that family physicians respond
well to the most common needs of cancer patients and should be
proactive in offering their support to both patients and families.

Soothill et
al.70

2003 The universal, situational,
and personal needs of

UK survey 233 paired cancer
patients and their

Aims: (1) which needs are regarded as important by patients and
their carers; (2) which are the unmet needs of patients and their
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cancer patients and their
main carers

carers carers.
Results: The majority of patient-carer pairs expressed the
importance of having good relationships with health-care
professionals and receiving good-quality information. These can
be identified as "universal" needs. A minority of patient-carer
pairs expressed the importance of other kinds of needs. These
items were mainly to do with managing daily life, emotions, and
social identity and can be identified as "situational" or "personal"
needs. Where there were discrepancies between patients and
carers, patients were likely to identify more needs as important. In
contrast, carers have more unmet needs, reflecting their
comparative neglect. Broadly, "universal" needs are being met,
but "situational" and "personal" needs, particularly among carers,
are relatively unmet and require greater attention on the part of
nurses and primary care professionals.

Vivar et
al.74

2005 Informational and
emotional needs of long-
term survivors of breast
cancer

- review all literature between
1985-2004

This paper presents a review of the informational and emotional
needs of long-term breast cancer survivors, with particular
attention to the different needs of women according to their age
and to critiquing healthcare provision to these women. Women
with a history of breast cancer are the largest group of cancer
survivors. While they may be disease-free, their cancer diagnosis
has ongoing physical and psychosocial implications for their lives
and well-being. Survivors of breast cancer continue to experience
informational and emotional needs during their long-term
survivorship, and variation in the amount and type of support
required is age-related. However, women's needs are often
unmet by oncology teams and they have to find other sources of
support, such as self-help groups. Thus, ongoing care is required
after completion of medical treatment, and nurses have a
significant contribution to make here.
Nursing research on long-term breast cancer survivorship is
limited. Future studies need to investigate the unmet needs of
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long-term survivors of breast cancer and, specifically, explore the
kind of support women would like to receive from oncology
teams, and particularly from breast cancer nurses.
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Blaauwbroek
et al.8

2007 The willingness of general
practitioners to be involved
in the follow-up of adult
survivors of childhood
cancer

NL postgraduate
course for GP
and survey

358 GPs The authors investigated the willingness of 358 GPs, who had
followed a postgraduate course on late effects of cancer
treatment, to participate in a shared care model for follow-up of
adult childhood cancer survivors as well as what their
requirements would be in case of participation. 97% were
willing to participate in a shared care model for follow-up and
64% felt that it was their responsibility to be in charge of
childhood cancer survivors. The main requirements for
participation were the availability of guidelines (64%), sufficient
information about the patient's medical history (37%), and short
communication lines (45%). The main barriers to participate
were workload (16%), lack of knowledge (15%), and lack of
communication (13%). Conclusion: A significant number of GPs
are ready to participate in the long-term follow-up of adult
childhood cancer survivors if adequate guidelines and medical
information is provided and communication lines are clear.

Blaauwbroek
et al.7

2008 Shared care by paediatric
oncologists and family
doctors for long-term
follow-up of adult childhood
cancer survivors: a pilot
study

NL intervention 115 GPs and 124
survivors

The authors designed a 3-year study to assess whether
shared-care by paediatric oncologists and family doctors in the
long-term follow-up of survivors of childhood cancers is
feasible, whether a shared-care model is compatible with
collection of data needed for registration of late effects, and
how a shared-care model is assessed by survivors and family
doctors. Methods: In 2004 and 2005, 123 adult survivors of
childhood cancers were randomly chosen from eligible patients
diagnosed with childhood cancer between January, 1968, and
December, 1997, and recalled to the long-term follow-up
(LTFU) clinic at the University Medical Centre Groningen,
Groningen, Netherlands, where they underwent physical and
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clinical assessments by an on-site family doctor (visit 1). At this
visit, assessments were done according to guidelines of the UK
Children's Cancer Study Group Late Effects Group, and late
effects were graded by use of Common Terminology Criteria for
Adverse Events (version 3). Follow-up assessments were done
1 year later in 2005 and 2006 by their local family doctors
(n=115, visit 2) Findings: 88% of survivors were satisfied with
this shared-care model, as were 82% family doctors.

Duffey-Lind
et al.17

2006 Transitioning to
Survivorship: A Pilot Study

VS Focus group
interviews and
in-depth
interviews

recently treated
adolescent cancer
patients, their
parents, young adult
cancer survivors,
their GPs

There are no clear transition guidelines for adolescent and
young adult cancer patients, their parents, and their primary
care providers (PCPs) when completing active therapy and
within the first few years after therapy. The purpose of this pilot
study was to identify needs and concerns of recently treated
adolescent cancer patients and their parents, young adult
cancer survivors, and the community PCPs of adolescent
patients. A range of needs were identified, including lack of
adequate written and verbal information about their prior
treatment, its potential side effects, and appropriate follow-up
care. The best sources for education were identified as the
primary oncologist, nurse practitioner, or nurse. At completion
of treatment, parents and adult survivors felt a lack of
psychosocial support. Suggestions from participants included
use of informational videos for survivors, weekend education
and support programs, ongoing support groups, use of the
Internet, and educational newsletters. The PCPs reported a
lack of general pediatric oncology knowledge and specific
patient information, time constraints in their patient schedules,
and having few survivors in their practices as barriers to optimal
survivorship care.

Meadows51 2006 Pediatric Cancer
Survivorship: Research
and Clinical Care

USA opinion -- Thirty years ago, pediatric oncologists recognized that children
with cancer might be cured by adding chemotherapy to surgery
and radiation. Studies were then begun of complications that
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could reduce survival or the quality of survival, and that might
be associated with previous therapy. The complications were
termed late effects, and studies focused on patients who were
likely to be cured, or less likely to succumb to the original
cancer than they were to experience disabilities. Clinical trials
tested whether changes in therapy to reduce complications
could maintain the same excellent survival rates. This article
reviews the progress made in understanding the outcomes
reported and the efforts made to improve the quality of long-
term survival for children and adolescents. Several questions
remain regarding the long-term complications of therapy.
Clinicians need more data regarding the effects of aging to
guide them in managing former patients. Caregivers and
pediatric cancer survivors who are now adults seek the optimal
venue in which to receive care as independent adults. In
addition, medical oncologists need to determine whether the
models for research and clinical care of survivors created in
pediatric oncology can be applied to survivors of adult-onset
cancer.

Oeffinger et
al.60

2008 Challenges after curative
treatment for childhood
cancer and long-term
follow up of survivors

USA,
Canada,
NL

opinion Childhood cancer survivors are at increased risk of serious
morbidity, premature mortality, and diminished health status.
Proactive and anticipatory risk-based health care of survivors
and healthy lifestyles can reduce these risks. In this article, the
authors first briefly discuss four common problems of survivors:
neurocognitive dysfunction, cardiovascular disease, infertility
and gonadal dysfunction, and psychosocial problems. Second,
the authors discuss the concept of risk-based care, promote the
use of recently developed evidence-based guidelines, describe
current care in the United States, Canada, and the
Netherlands, and articulate a model for shared survivor care
that aims to optimize life long health of survivors and improve
two-way communication between the cancer center and the



Bijlage behorend bij het signaleringsrapport ‘Nazorg bij kanker: de rol van de eerste lijn’ van de Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding
112

Auteur Jaar Titel Land (Type) studie Populatie, N Samenvatting
primary care physician

Skinner et

al.69
2006 Long-term follow-up of

people who have survived
cancer during childhood

UK opinion Substantial improvements in survival after treatment for
malignant disease in childhood are leading to a rapidly
increasing number of long-term survivors, many of whom are
now adults. However, late chronic adverse effects of treatment
are common, and have potentially severe effects on survivors'
future physical, cognitive, or psychosocial health. The aim of
long-term follow-up is to facilitate timely diagnosis and
appropriate management of late adverse effects, thereby
reducing the frequency of severe complications. Although the
delivery of long-term follow-up care varies substantially--
particularly in terms of who provides it, where, and how--
recognition of the importance of appropriate multidisciplinary
care and cross-speciality care is increasing, especially for
adolescent and adult survivors of cancer during childhood.
Several models of long-term follow-up care have been
developed to address this need. This review discusses the
present provision of long-term follow-up, and summarises
information that might facilitate design and implementation of
future models of long-term follow-up care.

Taylor et al.72 2004 Long-term follow-up of
survivors of childhood
cancer in the UK

UK survey 10.979 GPs and 22
treatment centres of
UK Children’s Cancer
Study Group

There are wide variations in the extent to which survivors of
childhood cancer are discharged from hospital follow-up to a
GP. 65% of GPs said their patients were not on regular hospital
follow-up. 52% of clinicians say they follow-up patients for life,
45% discharge some. 16% of them discharge all patients.
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Thema 10 Re-integratie naar werk

Auteur Jaar Titel Land (Type)
studie

Populatie, N Samenvatting

Nieuwenhuijsen
et al.58

2006 Enhanced provider
communication and patient
education regarding return to
work in cancer survivors
following curative treatment: a
pilot study

Nl intervention 26 employed
patiënt and 24
occupational
physicians

For employed cancer survivors, returning to work and maintaining
employment is an important aspect of their quality of life. Authors
developed an intervention aimed at enhancing this by means of
(a) providing the patient with an educational leaflet on return to
work and (b) enhancing communication between attending and
occupational physicians. The purpose of this study is to test the
feasibility of this intervention and to examine the relation of patient
adherence to the advice of the leaflet and return to work.
Interviews with patients and occupational physicians, revealed that
those groups perceived the leaflet as useful (i.e., 7 on a 0-10
scale. Also seven out of ten suggestions in the leaflet was
adhered to and half of the occupational physicians perceived the
guidance they provided was helpful. However there was no effect
of level of adherence on actual return to work. Conclusion: This
pilot study demonstrated the feasibility of the approach used.
However level of adherence to educational leaflet was not
associated with an improvement.

Taskila et al.71 2006 Cancer survivors' received and
needed social support from their
work place and the occupational
health services

Finland survey 640 cancer
survivors

The authors examined the amount of emotional and practical
support that cancer survivors needed and had actually received
from their coworkers, supervisors, and the occupational health
personnel and which background variables were associated with
needed or received support.
The cancer survivors had received most support from their
coworkers and they hoped for more support especially from the
occupational health care personnel (39% of women and 29% of
men). The men who had lymphoma, had received chemotherapy,
or had low education level needed more support. The need for
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practical support from the occupational health personnel was
fivefold between the chemotherapy-treated and those not treated.
The women both received and needed more support than the men
did.
The authors conclude that there is a clear need for additional
social support from work life among the cancer survivors
especially from the occupational health personnel.

Verbeek et al.73 2003 Return to work of cancer
survivors: a prospective cohort
study into the quality of
rehabilitation by occupational
physicians

Nl prospective
research

100 occupational
physicians and
their patients

The authors describe and assess the quality of rehabilitation of
cancer survivors by occupational physicians and to relate the
quality of the process of occupational rehabilitation to the outcome
of return to work.
For knowledge of cancer and treatment, only 3% had optimal
performance because occupational physicians did not
communicate with treating physicians. For continuity of care,
patient complaints, and relations at work, performance was
optimal for 55%, 78%, and 60% of the physicians respectively.
After adjustment for other prognostic factors, overall physician's
performance and continuity of care were related to the return to
work of patients. Overall optimal performance was also related to
a small but significant higher level of satisfaction with care, both
for patients and physicians.
Quality of occupational rehabilitation of cancer survivors can be
improved substantially, especially with regard to communication
between physicians and continuity of care. There is a need for the
development of more effective rehabilitation procedures which
should be evaluated in a randomised controlled trial.


