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Nederlandse samenvatting

Achtergrond

Bij een derde van de Nederlandse bevolking wordt tijdens het leven een vorm van kanker 

gediagnosticeerd. De diagnose kanker en bijbehorende behandelingen hebben een grote fysieke 

en psychosociale impact op de patiënt en diens naasten. Dit leidt tot specifieke zorgbehoeften. 

Dankzij vroegere herkenning van en betere behandelingen voor kanker overleven steeds meer 

mensen de ziekte. Een gevolg van deze positieve ontwikkeling is dat de druk op de organisatie 

van zorg voor kanker toeneemt. Er is daarom veel discussie over de optimale organisatie van 

deze zorg. Een van de voorstellen, gesteund door KWF kankerbestrijding en het Nederlands 

Huisartsengenootschap (NHG), is om de huisarts in de toekomst een grotere rol te geven, 

bijvoorbeeld door (delen van) de nazorg en nacontrole over te nemen van het ziekenhuis.

 Darmkanker is de op één na meest gediagnostiseerde soort kanker in Nederland, voor zowel 

mannen als vrouwen. Het is een ziekte die met name bij oudere mensen voorkomt en samenhangt 

met een westerse leefstijl. De mediane leeftijd ten tijde van diagnose is 66 jaar voor mannen 

en 70 jaar voor vrouwen. Door de vergrijzende bevolking neemt het aantal nieuwe diagnoses 

naar verwachting jaarlijks met 3% toe tot 17.000 in 2020. Daarnaast is er in 2014 een nationaal 

bevolkingsonderzoek ingevoerd. Dat heeft tot doel om darmkanker eerder of in een voorstadium 

te herkennen, waardoor de overlevingskans verbetert of darmkanker voorkomen kan worden. 

Het betekent ook dat het aantal nieuwe diagnoses in de beginperiode, dus de komende jaren, 

vermoedelijk nog meer zal toenemen.

 Als de huisarts een grotere rol in de organisatie van de zorg tijdens en na de behandeling 

van (darm)kanker krijgt, is het nuttig om te weten in hoeverre hij op dit moment betrokken 

is bij deze zorg. Tot op heden was daarover vrijwel niets bekend. In dit proefschrift wordt de 

huidige rol van de Nederlandse huisarts beschreven tijdens de verschillende fases die een 

patiënt met dikke darmkanker ervaart: de rol bij de vroege herkenning van darmkanker, tijdens 

behandeling en nacontroles en de zorg bij lange termijn bijwerkingen. We gebruikten gegevens 

over het zorggebruik van patiënten met darmkanker uit het Registratie Netwerk Groningen (RNG) 

en interviewden patiënten. Bovendien voerden we twee literatuurstudies uit. Een studie om 

ervaringen en voorkeuren van patiënten met betrekking tot de nazorg en nacontrole voor kanker 

te onderzoeken. Een andere om de effectiviteit van bewegen als behandeling van moeheid, een 

veelvoorkomende bijwerking, in kaart te brengen.

Belangrijkste bevindingen

Darmkanker is goed te behandelen, mits het in een vroeg stadium gediagnostiseerd wordt. De 

huisarts heeft als poortwachter tot specialistische zorg een belangrijke rol in dit diagnostisch traject. 

Toch was er tot op heden vrij weinig bekend over het diagnostisch traject in de huisartsenpraktijk 

in Nederland en over mogelijke factoren die een diagnose kunnen vertragen. In Hoofdstuk 2 

bleek uit een gecombineerde onderzoeksmethode dat patiënten voorafgaand aan hun diagnose 
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darmkanker vaker contact hadden met hun huisarts en vaker medicatie kregen voorgeschreven 

dan patiënten zonder kanker van dezelfde leeftijd, geslacht en huisarts. Van de patiënten met 

darmkanker had 46% in het jaar voor verwijzing twee of meer contacten voor klachten met 

betrekking tot het maagdarmstelsel, van de patiënten zonder kanker slechts 12%. Patiënten leken 

niet enkel met de bekende “alarmsymptomen” te komen, maar met een verscheidenheid aan 

klachten zoals maagklachten, overgeven, winderigheid, rommelingen in de buik en rugpijn. Ook 

meer algemene klachten zoals moeheid en algehele malaise werden geobserveerd.

 In veel gevallen verliep het diagnostisch proces snel en soepel, maar in sommige gevallen was 

diagnostische tijdswinst mogelijk. Voor de vertraging waren verschillende mogelijke oorzaken 

aan te wijzen. Patiënten hadden al een lange periode klachten voordat ze ermee naar hun huisarts 

gingen. Daarnaast leidde geruststelling over klachten ertoe dat het enige tijd duurde voordat ze 

met aanhoudende klachten terugkwamen. Huisartsen schreven symptomen toe aan al bestaande 

aandoeningen of bijwerkingen van medicatie. Ook gingen huisartsen soms mee in de verklaring 

van de patiënt voor de klacht, of hielden ze vast een werkdiagnose van zichzelf of een collega. 

 In het verleden werd vaak gedacht dat de patiënt na verwijzing naar het ziekenhuis voor 

verdere diagnose uit beeld was bij de huisarts. In Hoofdstuk 3 vergeleken we het zorggebruik 

van patiënten met darmkanker in het eerste jaar na de verwijzing voor darmkanker met dat 

van op leeftijd, geslacht en huisarts gekoppelde controles. Daaruit bleek dat patiënten met 

darmkanker in het jaar na behandeling meer contacten met hun huisarts hadden, meer medicatie 

voorgeschreven kregen en vaker verwezen werden. Het zorggebruik was hoger vergeleken 

met hun eigen zorggebruik voorafgaand aan diagnose en met dat van de controlepatiënten. 

Patiënten met darmkanker hadden vooral meer contacten die toe te schrijven zijn aan 

bijwerkingen van de behandeling, zoals bloedarmoede, buikpijn, verstopping, huidproblemen 

en urineweginfecties. Voor deze problemen kregen deze patiënten ook vaker medicatie 

voorgeschreven dan de controlegroep. Daarnaast schreef de huisarts vaker medicijnen voor 

tegen angst- en slaapproblemen bij patiënten die behandeld waren voor damkanker. De huisarts 

lijkt dus bijwerkingen van de behandeling voor darmkanker te behandelen en betrokken te zijn 

bij de behandeling van psychologische klachten na de behandeling voor darmkanker.

 In Hoofdstuk 4 vergeleken we op dezelfde wijze het zorggebruik tussen patiënten met en 

zonder darmkanker in de periode van nazorg en nacontrole. Wij definieerden dit als de periode 

tussen 1 jaar na verwijzing voor darmkanker tot 6 jaar na de verwijzing. In het 2e, 3e en 6e jaar na 

diagnose hadden patiënten met darmkanker meer contact met hun huisarts en kregen vaker 

medicatie voorgeschreven dan de controlegroep. In het 2e en 5e jaar na de diagnose werden 

ze bovendien vaker verwezen naar specialistische zorg. De betrokkenheid van de huisarts was 

tijdens de eerste jaren van de nazorg hoger, werd daarna minder en steeg weer aan het einde 

van de periode van nacontrole in het ziekenhuis. Patiënten hadden vaker contact en kregen 

meer medicatie voorgeschreven voor problemen met het maagdarmstelsel, zoals verstopping. 

Daarnaast kwamen psychologische redenen voor het contact vaker voor en geeft de huisarts 

meer medicatie voor slaapproblemen en angst. Patiënten hadden bovendien meer contact voor 

algemene klachten als moeheid, medicatiebijwerkingen en bloedarmoede. We concludeerden 



517687-L-sub01-bw-Brandenbarg517687-L-sub01-bw-Brandenbarg517687-L-sub01-bw-Brandenbarg517687-L-sub01-bw-Brandenbarg
Processed on: 21-2-2018Processed on: 21-2-2018Processed on: 21-2-2018Processed on: 21-2-2018 PDF page: 139PDF page: 139PDF page: 139PDF page: 139

Samenvatting

139

hieruit dat de huisarts in deze periode betrokken is bij behandeling van (lange termijn) 

bijwerkingen van de ziekte en een bijdrage levert aan psychologische zorg.

 Uit de literatuurstudie in Hoofdstuk 5 bleek dat patiënten behoefte hebben aan nacontrole 

die met name bestaat uit onderzoeken om recidieven op te sporen. Patiënten voelden zich 

gerustgesteld door het idee dat ze goed worden gecontroleerd en verwachtten dat deze 

onderzoeken mogelijke recidieven uitsluiten. Bovendien vonden patiënten dat er tijdens de 

periode van nacontrole informatie en advies gegeven moet worden over bijwerkingen, prognose, 

preventie en leefstijl. Psychosociale ondersteuning was ook een belangrijk onderdeel van de 

nazorg volgens patiënten. Ze vonden het bovendien erg belangrijk dat de zorg door dezelfde 

persoon wordt geleverd en ze wilden graag levenslang gecontroleerd worden.

 In Hoofdstuk 6 beschreven we de ervaringen en wensen van patiënten met darmkanker ten 

aanzien van de rol van de huisarts. Patiënten dichtten de huisarts een rol toe in de periode direct 

na de behandeling voor darmkanker. Ze verwachtten dat de huisarts vragen rondom medische 

problemen beantwoordt, leefstijladvies geeft, en bijwerkingen behandelt. In sommige gevallen 

was de rol van de huisarts groter, bijvoorbeeld door te bemiddelen in het voorschrijven van andere 

chemotherapie vanwege bijwerkingen. Na verloop van tijd leverde de huisarts weer reguliere 

zorg, bijvoorbeeld in de behandeling van chronische aandoeningen. In sommige gevallen bleef 

de huisarts enige jaren betrokken bij psychosociale ondersteuning van zowel patiënten als 

familieleden. Patiënten gaven in meerderheid aan een voorkeur te hebben voor nacontroles in 

het ziekenhuis. Een aantal patiënten zag echter wel voordeel van door de huisarts georganiseerde 

nacontrole, omdat het laagdrempelig is en minder zou kosten.

 In Hoofdstuk 7 deden we een systematisch literatuuronderzoek en meta-analyse naar 

het effect van fysieke activiteit op vermoeidheidsklachten na darmkanker. Wij vonden uit een 

gecombineerde analyse van alle studies geen aantoonbaar effect van fysieke activiteit op het 

verminderen vermoeidheidsklachten na darmkanker. In enkele observationele studies werd wel 

een verband beschreven: patiënten die het minst fysiek actief waren, waren het meest vermoeid. 

Dat er geen effect in de studies werd gevonden is mogelijk te verklaren doordat er in deze 

studies met name patiënten werden onderzocht die niet vermoeid waren. Daarnaast hadden de 

interventies vaak aanzienlijke uitval, waren ze relatief kort en vonden ze plaats in het ziekenhuis 

of revalidatiecentrum. We kunnen hierdoor geen conclusies trekken over het nut van fysieke 

activiteitenprogramma’s in de eerste lijn voor patiënten met darmkanker om vermoeidheid na 

kanker te verminderen.

Algemene conclusie en aanbevelingen

De huisarts lijkt betrokken te zijn in alle fases van de zorg voor, tijdens en na de diagnose darm-

kanker. Ten aanzien van de diagnose moet de huisarts vooral adequaat doorverwijzen. Over het 

algemeen lijkt dat goed te gaan, maar in sommige gevallen valt er tijdwinst te behalen. Enerzijds 

doordat patiënten lang lijken te wachten voordat ze met hun klachten naar de huisarts gaan. 

Anderzijds doordat de huisarts klachten toeschrijft aan andere oorzaken of blijft hangen in een 

eerder gestelde diagnose. Het is belangrijk om te onderzoeken hoe het komt dat patiënten lang 
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wachten en welke factoren een belemmering vormen om sneller hulp te zoeken. Mogelijk spelen 

beperkte kennis over symptomen, ontkenning, schaamte, of financiële drempels - zoals het eigen 

risico- hierbij een rol.

 De huisarts is direct na de behandeling voor darmkanker betrokken bij de zorg. Patiënten 

hebben contact met hun huisarts voor bijwerkingen van hun behandeling, voor (leefstijl)advies en 

psychosociale ondersteuning. Goede ondersteuning voor de huisarts, in de vorm van richtlijnen, 

educatie en samenwerking/communicatie met de tweede lijn kunnen deze rol verstevigen.

 Tijdens de periode van nazorg is de huisarts ook betrokken. Enerzijds door zijn reguliere 

rol weer op te nemen in de zorg voor andere (chronische) aandoeningen, anderzijds door 

psychosociale ondersteuning te blijven bieden voor patiënten en familieleden. Doordat de 

huisarts al betrokken is lijkt het mogelijk om deze ook een formele rol te geven in de nazorg en 

nacontrole voor darmkanker, bijvoorbeeld door delen hiervan over te nemen van het ziekenhuis. 

Omdat de huisarts zelf geen mogelijkheid heeft voor beeldvormende technieken zoals scans en 

röntgenfoto’s lijkt dit vooral mogelijk voor de nacontroles die gebruik maken van bloedmarkers. 

Het is echter wel noodzakelijk dat er goede en veilige protocollen worden ontwikkeld voor deze 

zorg in de huisartsenpraktijk en dat deze goed wetenschappelijk onderbouwd worden. Ook 

moet het organisatorisch en financieel haalbaar zijn. Daarnaast is het belangrijk dat er draagvlak 

onder patiënten komt voor dergelijke substitutie van nacontrole. Op dit moment lijken de meeste 

patiënten met darmkanker deze zorg liever in het ziekenhuis te ontvangen.
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