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De rol van de huisarts bij

Charles Helsper, hoofdonderzoeker ‘primary care oncology’
UMC Utrecht



Komt op voor mensen met en na kanker.

Afdeling huisartsgeneeskunde

Julius centrum voor gezondheidswetenschappen en eerstelijnszorg

Centrum voor onderzoek en onderwijs van het UMC Utrecht

- Oncologie

- Hart Vaat ziekten

- Infectieziekten

- Methodologie

- Patiënt veiligheid 

Intensieve samenwerking met “kliniek” en zorgverleners in de regio 

Rol van de huisarts in de kankerzorg: Bij diagnostiek, behandeling en nazorg
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De rol van de huisarts bij



“Meer betrekking van eerstelijnszorg bij follow-up na 

diagnose kanker, is aangewezen.“
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De rol van de huisarts bij kanker

47%

17%

10%

15%

4.763
(voormalig) kankerpatiënten

‘Voorkeuren en ervaringen’

Momenteel richt de huisarts zich, indien betrokken,  vooral op 
informeren en geruststellen. 

Andere aspecten van besluitvorming komen nauwelijks aan de orde.



In de spreekkamer

Kleine toename van het aantal bezoeken aan de huisarts. 
NIVEL zorgregistraties eerste lijn, 02-11-2017
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Kleine toename van het aantal bezoeken aan de huisarts. 
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In de spreekkamer

Vd Linden, et al Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk. NIVEL/RIVM, 2004.

50% van de 50+ers kent huisarts al >20 jaar



Rol van de huisarts
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Leeftijd in NL

19902000201020202030 Absolute incidentie van kanker (alle tumoren) in NL 

En mensen met kanker leven langer, dus prevalentie: 

Bron: CBS en IKNL
Leeftijd ->

70% van de mensen met kanker 
heeft een co-morbiditeit 

waarmee rekening gehouden 
dient te worden

Daarnaast is de huisarts vaak 
ook de zorgverlener van 

gezin / partner



“Meer betrekking van eerstelijnszorg na diagnose kanker 

is aangewezen.“

20112007 2011 2013 2014

Gezondheidsraad Integraal Kanker
Centrum 

Nederland

KWF kanker-
bestrijding

Koepel van 
patienten- en 

zorg-
organisaties.

Nederlands
Huisartsen

Genootschap

AchtergrondRol van de huisarts



In 2022…

…meer proactieve attitude
…ondersteuning bij gedeelde besluitvorming en zelfmanagement
…continuïteit van huisartsenzorg
…gestructureerde begeleidende en ondersteunende rol huisarts

Rol van de huisarts

Bron: NHG standpunt oncologische zorg in de huisartsenpraktijk. 2014



Elwyn G, Frosch D, Thomson R, Joseph-Williams N, Lloyd A, Kinnersley P, et al. Shared decision making: a model for clinical practice. Journal of General Internal Medicine 2012;27(10):p1361-1367

Rol van de huisarts
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Rol van de huisarts
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Willen patiënten meebeslissen over de therapiekeuze?

Patientenfederatie 2017

https://www.patientenfederatie.nl/images/Factsheet_Samen_Beslissen.pdf

Rol van de huisarts



Uitdagingen



https://pt.slideshare.net/fimdm/intro-to-shared-decision-making-11486938
Informatie deels verkregen uit presentatie Haske van Veenendaal en Ella Visserman 

- Time-out en shared decision making. Citrien fonds meet and greet.

Uitdagingen



Uitdagingen



https://pt.slideshare.net/fimdm/intro-to-shared-decision-making-11486938

DQI-Breast Surgery v2.1

Uitdagingen



J.C. Weeks. et al. Patients’ Expectations about Effects of Chemotherapy 

for Advanced Cancer. Engl J Med. 2012 October 25; 367(17)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3613151/pdf/nihms-422934.pdf

Vragen en onduidelijkheid

verstoren soms een goed besluit. 

“We studied… newly diagnosed.. 
stage V… metastatic lung or 
colorectal”… 
“69% of patients with lung cancer 
and 81% with colorectal cancer 
did not report understanding 
that chemotherapy was not at 
all likely to cure their cancer.”

Uitdagingen



Patienten geven (soms) aan dat ze

- Het moeilijk(er) vinden om tegen de specialist te zeggen dat ze een

behandeling niet willen

- Loyaliteit voelen naar hun behandelaar en die niet teleur willen stellen

- In ongeveer 10% van de gevallen niet om een second opinion durfden

te vragen. En dat ze het soms als moeilijk ervaren vragen te stellen.

Behandelaars geven (soms) aan dat ze soms nog wat veel gericht zijn op 

- Welke behandeling?

- Zonder dat wel / niet behandelen aan de orde is geweest

Uitdagingen



Elwyn G, Frosch D, Thomson R, Joseph-Williams N, Lloyd A, Kinnersley P, et al. Shared decision making: a model for clinical practice. Journal of General Internal Medicine 2012;27(10):p1361-1367
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Time out gesprek

Doel gesprek

Structureel contactmoment met huisarts na kanker diagnose, t.b.v.:

‐ Ondersteuning na ingrijpende diagnose

‐ Verhelderen vragen 

‐ Verhelderen persoonlijke voorkeuren en wensen

‐ “Empowerment” voor behandelgesprek 

‐ Stimuleren continuïteit van (eerstelijns)zorg

om vervolgens

- samen met behandelaar een keuze voor behandeling te maken 

- eerstelijns zorg door te laten lopen.



Huisarts bij samen beslissen

Noteboom, E.A et al. J Cancer Surviv (2019). 

Https://doi.org/10.1007/s11764-019-00814-5
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‘Time out’
Huisarts
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Elkerliek Ziekenhuis - palliatief

Effect op gedeelde besluitvorming

71% heeft Time Out

27%

55%

9%

9%

Specialist 
TOC stimuleert gedeelde besluitvorming

Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

50%

25%

25%

Patient
TOC verbetert voorbereiding op 
gedeelde beslissing in ziekenhuis

Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

33%

38%

29%

Huisarts
TOC stimuleert gedeelde besluitvorming

Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Huisarts bij samen beslissen



Therapie-

keuze

Behandeling Nazorg

‘Time out’
Huisarts

Diagnose 

kanker

Meer dan 250 huisartsen 

11 afdelingen in 4 ziekenhuizen

Multicentre RCT – Twee armen
Minimisatie obv ziekenhuis en afdeling

Geïncludeerd: 154 patiënten 

Geen effect op:

- ‘experienced SDM’

- ‘health care use’

- ‘empowerment’

Time Out in >80%!

Huisarts bij samen beslissen



Voor de specialist

• Weloverwogen keuze 

• Huisarts staat achter de keuze

• Huisarts is direct betrokken

Voor de huisarts

• Actieve, vroege betrekking 

• Op de hoogte van diagnose en 

prognose

• Minder scheiding 1e en 2e lijn

• Heldere taakverdeling

• Waardering rol 

• Mooie overgang naar pall. zorg 

in de thuissituatie

Patiënt

• Verduidelijking opties 

• Pas op de plaats

• Vragen kunnen stellen

• Weloverwogen keuze 

• Rustig kunnen praten

• Informatie laten bezinken

• Vertrouwde omgeving

Huisarts bij samen beslissen
Meerwaarde

*Implementatie 

Elkerliek ziekenhuis



Lukt alleen als.. 

• Genoeg tijd en goede organisatie om TOC op tijd te plannen

• Tijdige communicatie en informatie voorziening

Ervaring daarbij:

Op afdeling met oncologieverpleegkundige lukt het prima,

maar als dat niet zo is…. 

Ps. Huisarts neemt initiatief: 8

Patiënt neemt initiatief : 7

Huisarts bij samen beslissen
Randvoorwaarden



Dank … 


