
Ondersteuning thuis bij het omgaan met pijn bij kanker 

 

Pijn bij kanker 

Tijdens en ook na de behandeling van kanker hebben patiënten vaak te maken met korte 

en lange termijn gevolgen van de ziekte en de behandeling. Pijn is hierbij een 

veelvoorkomend probleem. We weten uit de praktijk en uit onderzoek dat veel patiënten 

de pijn niet goed onder controle krijgen. De behandeling van pijn kan beter. Daarom 

kijken we in dit onderzoek of we technologie kunnen inzetten om de pijn bij patiënten 

thuis beter in de gaten te houden en onder controle te krijgen.  

 

Ondersteuning 

De technologie die we gebruiken is een programma op de iPad. Via dit programma vult 

de patiënt elke dag een aantal vragen in over de pijn, over andere klachten en over de 

medicijnen die gebruikt worden. Ook krijgt de patiënt informatie over pijn en de 

behandeling van pijn. Verpleegkundigen krijgen dagelijks inzicht in de antwoorden van 

de patiënt op hun eigen computer. Zo zien zij bij wie het goed gaat en bij wie het minder 

goed gaat met de pijn. Op basis hiervan adviseren zij de patiënt en overleggen zij met de 

specialist of de huisarts van de patiënt. De verpleegkundigen die meewerken aan dit 

onderzoek zijn gespecialiseerd in pijn en palliatieve zorg. 

 

 

 

Deelname aan het onderzoek 

Dit onderzoek is van start gegaan in februari 2014 en wordt gefinancierd door KWF 

Kankerbestrijding. Het is een samenwerking van de Universiteit Maastricht met het 

Maastricht Universitair Medisch Centrum+, MAASTRO Clinic, Atrium Medisch Centrum en 

Orbis Medisch Centrum. Via deze centra worden patiënten gevraagd om mee te doen. 



Patiënten, oud en jong, met en zonder iPad ervaring, hebben de afgelopen tijd 

meegedaan. Wat houdt deelname nu precies in?  

 

Het onderzoek begint met een huisbezoek van de verpleegkundige en de onderzoeker. 

Hierbij wordt goed gekeken naar de pijn en de medicatie. Ook krijgt de patiënt uitleg 

over hoe de iPad en het programma werken. Een eigen iPad is niet nodig, de patiënt 

krijgt de iPad gedurende de periode van het onderzoek in bruikleen. 

 

Tijdens het onderzoek gebruikt de patiënt het programma elke dag enkele minuten 

(invullen van vragen, afvinken van medicijnen, opzoeken van informatie, contact met de 

verpleegkundige). De verpleegkundige kijkt op afstand mee, adviseert de patiënt waar 

mogelijk en overlegt met de specialist of huisarts waar nodig.  

 

Het onderzoek duurt in totaal 12 weken. Aan het einde van het onderzoek komt de 

onderzoeker nogmaals op huisbezoek voor het ophalen van de iPad en het afnemen van 

een interview. Zij vraagt de patiënt dan naar zijn of haar ervaringen met het programma. 

Bij de start van het onderzoek, na 4 weken en na 12 weken krijgt de patiënt een 

vragenlijst onder andere vragen over pijn en kwaliteit van leven. 

 

Bent u als patiënt geïnteresseerd in deelname?  

Vraag dan uw arts of verpleegkundige naar het onderzoek.  

 

Wilt u meer weten over het programma of het onderzoek? 

Neemt u dan contact op met de onderzoeker. 

 

Laura Hochstenbach, onderzoeker 

Vakgroep Health Services Research 

Universiteit Maastricht 

T 043-3881691 

E l.hochstenbach@maastrichtuniversity.nl 
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