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Zorgprogramma 
kanker  

 

 
December 2012 

Stappen in de ontwikkeling van een ZP 

•  Planevaluatie: het bijeenbrengen van expertkennis en 
formele kennis 
–  Concept mapping 
–  Consensusontwikkeling 
–  Literatuuronderzoek 
 

•  Procesevaluatie: wordt het plan uitgevoerd als beschreven: 
wordt het beoogde doel bereikt? 
–  Praktijkevaluaties 
–  Eerste effectmetingen (therapeutisch effect, kosten, 

patiënttevredenheid) 

Format zorgprogramma 

•  Het programma 

–  Diagnostische modules [H4] 
–  Zorg- en behandelmodules [bijlagen] 
–  Fasering in het programma  
–  Evaluatiemomenten en –instrumenten [H5 en bijlagen] 

 

Plan evaluatie ZP Kanker 

•  Midden 2012 afgerond in samenwerking met 
Therapeuticum Aurum in Zoetermeer 

•  Vanaf augustus 2012 wordt de zorg in kaart gebracht 

>> vanaf november in meerdere therapeutica 
 Gezondheidscentrum Widar 
 Antroposofisch Therapeuticum Leiden 
 Therapeuticum Calendula 

ZP Kanker: 4 fasen 

•  Acute fase 

•  Behandelfase 

•  Chronische fase  

•  Palliatieve fase 

ZP Kanker: 4 domeinen 

•  Het in de gezonde samenhang brengen van de wezensdelen met 

betrekking tot de ziekte kanker  

•  Het ondersteunen van de autonomie/psyche met betrekking tot 

de ziekte kanker  

•  Het behandelen van de ongewenste bijwerkingen van de 

reguliere tumorspecifieke therapie 

•  Het scheppen van een goed therapeutisch klimaat voor de 

patiënt 
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Domein 1: integratie van de 
wezensdelen 

•  Versterken van het immuunsysteem 

•  Versterken van de vitaliteit 

•  Ondersteunen van de warmte-organisatie 

•  Ondersteunen van de psychische processen  

 

Domein 2: ondersteunen van de 
autonomie/psyche 

•  Ontwikkelen van meer (zelf)bewustzijn in de 

(wetmatigheden van de) biografie 

•  Leren omgaan met de schokkende gebeurtenis van het 

krijgen van de ziekte kanker 

•  Omgaan met vragen over leven en dood 

•  Versterken van het vermogen tot zelfsturing 

 

Domein 3: behandelen ongewenste 
bijwerkingen 

•  Behandelen van vermoeidheidsklachten (fysiek en 

mentaal) 

•  Behandelen van misselijkheid 

•  Bevorderen van de wondgenezing 

•  Gewichtsverandering begeleiden 

 

Domein 4: scheppen van een goed 
therapeutisch klimaat 

•  Bevorderen van de patiënt-zorgprofessional(s) relatie(s) 

•  Bevorderen van het klimaat van de sociale omgeving 

•  Bevorderen van een gezonde werkrelatie 

 

Het monitoren 

 
2012 

Verwachte opbrengst 

•  Is het zorgprogramma volledig en juist? 
•  Is de zorg effectief? 
•  Is de patiënt tevreden over de zorg? 
•  Zijn er verschillen tussen therapeutica >> optimaliseren 

van de zorg 
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In kaart brengen van de zorg 

Niveau van de arts [zorgpad] 
•  Huisartsregistratiesysteem 

•  Korte vragenlijst: behandeldoel, doorverwijzing, beeldvorming  

Niveau van de therapeut [specifieke interventie] 

•  Korte vragenlijst: behandeldoel, doorverwijzing, beeldvorming, 

effect van therapie 

Niveau van de patient [effect van de behandeling] 

•  Diverse vragenlijsten: klachten, kwaliteit van leven, omgaan 

met ziekte, constitutie vragenlijst (S-HKF / T-HKF) 

 

Informatie verzameling 

•  Per therapeuticum lokale zorgprogramma manager 

•  De informatiestroom is elektronisch 

•  De mail wordt direct of centraal geregeld 

 

 

Informatie verzameling 

 

 

Patiënt A: kanker 
• Arts benadert 

patiënt voor 
onderzoek 

•  Informed consent 
wordt getekend 

Patiënt A 
Patiënt wordt 
bekend bij LAG 
Patiënt wordt 
gekoppeld aan arts 
Eerste vragenlijsten 
worden verstuurd 
 
 

Patiënt A 
• Therapeuten 

krijgen 
vragenlijsten 
toegestuurd op 
vaste momenten 

Drieledig beeld 

D1. Wij willen u vragen om uw diagnostische beeldvorming te 
beschrijven aan de hand van het drieledig beeld wat u op dit moment 
gevormd heeft 

    Bovenpool         Middengebied       Onderpool 
 

Overheersing van    ☐ 	 	 ☐ 	 	 	 ☐ 
Geringe aanwezigheid van  ☐ 	 	 ☐ 	 	 	 ☐ 
 

 

 

Vierledig beeld 

D2. Wij willen u vragen om uw diagnostische beeldvorming te 
beschrijven aan de hand van het vierledig beeld wat u op dit moment 
gevormd heeft. 

    FL  EL  AL   IO 
 
Overheersing van   ☐ 	 ☐ 	 ☐ 	 ☐  

  

Geringe aanwezigheid van  ☐ 	 ☐ 	 ☐ 	 ☐   

 

 

Kunt u aangeven welke therapie is voorgeschreven? 

q  Uitwendige therapie 
q  Antroposofische fysiotherapie 

q  Antroposofische dieettherapie 

q  Kunstzinnige therapie beeldend 
q  Kunstzinnige therapie muziek 

q  Euritmietherapie 
q  Antroposofische gesprekstherapie 

q  Overig namelijk, 
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Artsen vragenlijst 
q Versterken van het immuunsysteem 
q Versterken van de vitaliteit 
q Ondersteunen van de warmte-organisatie 
q Ondersteunen van de psychische processen (in bijlage 2 

gedefinieerd) 
q Tegengaan van vermoeidheidsklachten (fysiek en mentaal) 
q Tegengaan van misselijkheid 
q Bevorderen van de wondgenezing 
q Gewichtsverandering begeleiden 
q Ontwikkelen van meer (zelf)bewustzijn in de (wetmatigheden van 

de) biografie 
q Leren omgaan met de schok als gevolg van de diagnose kanker 
q Omgaan met vragen over leven en dood 
q Versterken van het vermogen tot zelfsturing 
q Anders namelijk, 

 

 

Bedankt! 

 
Erik Baars 
Anne Ponstein 
Esther Kuipers 
Rachel Heybroek 
Therapeuticum Haarlem 
Therapeuticum Aurum 
Zorgprofessionals en artsen 

 

 


