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Reactie Concept Zorgstandaard Kanker 16 juli 2013 
Vereniging Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen  
 
Aan de stuurgroep Zorgstandaard Kanker  

t.a.v dhr drs H. Blaauwbroek, secretaris 

 

 

Amsterdam, 27 september 2013 

 

 

Geachte commissie, 

 

Als VGVZ, de beroepsvereniging van geestelijk verzorgers, hebben wij met interesse kennis genomen 

van de concept Zorgstandaard Kanker. De doelstelling van de zorgstandaard om de oncologische 

zorgketen te beschrijven, met als uitgangspunt patiëntgerichte en integrale zorg, ervaren wij als zeer 

waardevol. 

 

De ziekte kanker heeft een grote impact op het leven van mensen. Niet alleen op lichamelijk en 

psychosociaal vlak, maar ook met betrekking tot zingeving en spiritualiteit.  

De confrontatie met eigen eindigheid maakt dat mensen meer dan ooit beseffen wat voor hen van 

betekenis is. Dit leidt vaak tot het herwaarderen wat van belang is, en soms zelfs tot (drastische) 

veranderingen in iemands leven. Een enkele keer lopen mensen vast, en hebben zij hulp hierbij 

nodig. Het vraagt tijd en aandacht van zorgverleners om dit te signaleren en indien gewenst ook 

adequaat door te verwijzen. Maar het vraagt ook de vaardigheid van zorgverleners om het zelf  

bespreekbaar te maken. 

 

Vanuit het perspectief van geestelijke zorg vinden we het belangrijk dat zingeving en spiritualiteit 

structureel aandacht krijgen. De ervaring leert dat zorgverleners in de complexe dagelijkse zorg 

weinig tijd en ruimte hebben voor zingevings- en levensvragen van de patiënt.   

De zorgstandaard geeft wel degelijk rekenschap van deze dimensie. Toch denken wij dat het op een 

aantal plaatsen nog ontbreekt of scherper verwoord kan worden.  

 

We waren, als beroepsvereniging, daarom graag betrokken geweest bij de totstandkoming van de 

zorgstandaard. We nemen nu de vrijheid in deze commentaarfase te reageren.  

In de bijlage vindt u een aantal algemene opmerkingen, en vervolgens per tekstonderdeel een 

suggestie hoe met name de vierde, spirituele, dimensie van gezondheid expliciet kan worden  

verdisconteerd. 

Uiteraard zijn wij graag bereid tot nadere toelichting.  

 

 

Met hoogachting en vriendelijke groet, 

 
S.A.A Evers, voorzitter 

 

dr A. Kuin, namens de Commissie Oncologische en Palliatieve Zorg van de VGVZ.  
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Bijlage: reactie VGVZ op Concept Zorgstandaard kanker 

 

Algemene opmerkingen 

 

Aparte dimensie 

In het lezen van de zorgstandaard merken we dat levensvragen en spirituele behoeften soms 

expliciet worden benoemd, andere keren geschaard lijken te worden onder psychosociale 

problemen. In aansluiting op de WHO pleiten wij ervoor de spirituele dimensie als een aparte 

dimensie van gezondheid te beschouwen. Ten eerste gaat het hier om fundamenteel andere vragen 

die niet alleen verweven zijn met problemen, gevolgen en beperkingen, maar die juist ook appelleert 

aan veerkracht en hulpbronnen (van welke aard dan ook, of het nu om het gezin, het klarinetconcert 

van Mozart, of geloofsvertrouwen gaat). Ten tweede vraagt het omgaan met levensvragen, die 

ontstaan of actueel worden tijdens het ziekteproces, van zorgverleners een fundamenteel andere 

manier van werken. 

 

Zelfmanagement versus kwetsbaarheid 

Er wordt in de zorgstandaard uitgegaan van een mondige, zelfredzame patiënt met enig reflexief 

vermogen. Dat geldt niet vanzelfsprekend voor elke mens. Steeds weer blijkt dat ook zeer 

zelfredzame mensen als zij geconfronteerd worden met een ernstige ziekte hun mondigheid en 

zelfredzaamheid verliezen. Zelfs als dit mensen zijn die zelf werkzaam zijn in de zorg (zie bijvoorbeeld 

het boek ‘De dokter is ziek). De zorgstandaard dient ook adequate zorg voor beperkte, delirante, 

minder op eigen regie gerichte kankerpatiënten te borgen.  

Mensen moeten niet alleen worden voorzien van goede informatie en waar mogelijk worden 

geholpen in het realiseren van hun autonomie. Zij verdienen het hoe dan ook om in de zorg als mens 

te worden bijgestaan en niet in de steek te worden gelaten. Dat vraagt in plaats van een autonoom 

mensbeeld veeleer om een relationeel mensbeeld, waarin plaats is voor de onderlinge 

afhankelijkheid van mensen. Het vraagt om relationele erkenning van het lijden door de patiënt en 

om bevestiging van diens blijvende waardigheid. 

 

Zelfmanagement versus Interculturele samenleving 

Bij de formulering van zelfmanagement lijkt ook te worden uitgegaan van een mondige (westerse) 

patiënt die Nederlands spreekt en verstaat.  

Volgens moslim- en hindoe-collega geestelijk verzorgers ademt het hele stuk de typisch individuele 

cultuur, waar hun, meer collectief ingestelde, achterban zich maar gedeeltelijk in herkent; laat staan 

aansluiting vindt in zware tijden. (Dit is ook herkenbaar bij christelijke migrantengroepen.) De 

verwachting is dat de komende jaren een fikse stijging van bijv. islamitische kankerpatiënten zal 

plaatsvinden (bron: KWF, Allochtonen en Kanker).  

Dit interculturele aspect is in dit concept, anders dan in onze samenleving, volledig afwezig. 

 

Welbevinden 

Er wordt een aantal maal gesproken over ‘welbevinden’. Zie bijvoorbeeld pag 16:  

“de behandeling van en zorg voor mensen met kanker is afgestemd op hun persoonlijke 

levensdomeinen: lichamelijke gezondheid, welbevinden en participatie.” 

Wat wordt hier onder welbevinden verstaan? Onze suggestie is om expliciet te maken dat hier zowel 

op lichamelijke als op psychische, sociale en geestelijke aspecten wordt gedoeld, en de term 

welbevinden als zodanig opgevat ook op te nemen in de verklarende woorden- en begrippenlijst. 

(bijlage 4).   
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Richtlijn spirituele zorg 

Tevens valt ons op dat vele IKNL richtlijnen worden aangehaald. De IKNL richtlijn spirituele zorg 

ontbreekt echter, zelfs daar waar het gaat om palliatieve zorg. 

 

 

Suggesties per tekstonderdeel 
 
Introductie 
 
p.6  
Door toegenomen overlevingskansen ontvouwt zich een leven na de diagnose kanker, waaraan ieder op eigen 
wijze invulling geeft. Uitgangspunt is, dat de patiënt als volwaardig partner met een eigen verantwoordelijkheid in 
het zorgproces optreedt en beslissingen neemt. Gedeelde besluitvorming en zelfmanagement zijn dan ook 
essentiële onderdelen van het gehele zorgproces. Dit vraagt van de zorgverleners dat zij patiënten steunen en 
voeden in hun autonomie. Zij zijn immers zorgbehoeftig geworden en kunnen niet zomaar als zelfredzaam 
worden beschouwd.    
 
p6 
ernstige) vermoeidheid, depressie, angst en een algemeen slechtere lichamelijke gezondheid. Een verminderde 
lichamelijke gezondheid komt tot uiting in een afname van het fysiek functioneren en de conditie. Dit kan gepaard 
gaan met levens- en/of zingevingsvragen. 
De palliatieve fase kenmerkt zich onder andere door klachten als pijn, vermoeidheid, energiegebrek, 
benauwdheid en minder kwaliteit van leven (4). 
 
 
p7  
Bij de normen wordt een onderscheid gemaakt tussen fysieke, psychische, sociaal-
maatschappelijke en spirituele behoeften. In de definitie van zelfmanagement ontbreken 
echter die spirituele behoeften. 
Definitie  
Zelfmanagement is de mate waarin iemand met één of meerdere ziekten en/of beperkingen in staat is om de 
regie over het leven te behouden tot zover hij dat wil en kan, door goed om te gaan met symptomen, 
behandeling, lichamelijke, sociale en psychologische gevolgen van de ziekte(n) en/of beperkingen en daarbij 
horende levensvragen evenals leefstijlaanpassingen, in samenhang met de sociale omgeving (7).  
 
 
p8  
Het in kaart brengen van waarden mag hier eigenlijk niet ontbreken. Daar waar bijvoorbeeld 
voor de ene patiënt nauwkeurigheid en zorgvuldigheid van waarde zijn, vraagt dat een 
andere manier van bijv uitslagen bespreken dan voor de patiënt die vooral wil vertrouwen (op 
de deskundigheid van de zorgverlener). 
 
Individueel zorgplan  
De wensen, behoeften, waarden en mogelijkheden van de patiënt met kanker zijn uitgangspunt voor de zorg. 
Hiervoor wordt een individueel zorgplan opgesteld, met als doel de patiënt in staat te stellen het zelfmanagement 
en de regie voor zijn leven met de ziekte te voeren. 
 
Het wordt, na gezamenlijke besluitvorming over persoonlijke (behandel)doelen en benodigde zorg, door 
zorgverlener en patiënt samen op- en vastgesteld. Het zorgplan groeit mee met de veranderende 
gezondheidssituatie, behoeften, waarden en levensfasen van de patiënt (14). 
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Hoofdstuk 1 
 
p12 
Aanvullend signaleert de huisarts (het risico op) voedingsproblemen, fysieke, psychosociale klachten, 
zingevingsvragen en andere vraagstukken, waaronder problemen op het gebied van maatschappelijke 
participatie of werk. 
Zie ook Competentieprofiel van de huisarts, Nederlands Huisartsen Genootschap, 2005: De 
huisarts interpreteert de klacht binnen de context: betrekt fysieke, psychische, sociale, 
culturele en levensbeschouwelijke achtergronden van de patiënt, diens levensfase en 
gezondheidsgeschiedenis bij de interpretatie van de klacht. 
 
1.2.2 Aanvullende diagnostiek  
Wat hierin aanvullend niet mag ontbreken is: 
De periode tussen verdenking van kanker en de uiteindelijke diagnose wordt door veel patiënten als een zeer 
onzeker en indringend ervaren. Zorgverleners moeten oog en oor hebben voor de impact hiervan op de patiënt. 
Indien nodig bespreken zij dit met de patiënt (en diens naasten) en de behoefte aan begeleiding.  
 
 
 
p.13 
In het behandelgesprek komen eventuele multimorbiditeit, medicatie, fysieke, psychosociale klachten, 
zingevingsvragen en gevolgen voor maatschappelijke participatie en werk aan de orde.  
 
toestemming van de patiënt (22). De zorgverlener gaat na of de patiënt (risico op) (aanverwante) klachten heeft, 
zoals: ondervoeding, voedingsklachten (6, 15, 16, 21), fysieke en psychosociale klachten of levensvragen (8, 9 
aanvulling met verwijzing naar richtlijn spirituele zorg). Bij zulke klachten bieden zorgverleners – voorafgaand aan 
de behandeling – de opties voor paramedische en psychosociale interventies of begeleiding aan met het doel het 
behandelresultaat en herstel te bevorderen en bijkomende klachten te voorkomen of te verminderen.  
 
 
p16 kent een doublure: 
De behandeling van en zorg voor mensen met kanker is afgestemd op hun persoonlijke levensdomeinen: 
lichamelijke gezondheid, welbevinden en participatie. Doelen, wensen, prioriteiten en (on)mogelijkheden van de 
patiënt, die gedurende het ziektetraject (kunnen) veranderen, zijn hierin leidend. 
 
Is vrijwel gelijk aan: 
 
De behandeling van en zorg voor patiënten met kanker is individueel afgestemd op de levensdomeinen: 
lichamelijke gezondheid, welbevinden en participatie van de patiënt. Leidend hierin zijn telkens de doelen, 
wensen, prioriteiten en de mogelijkheden en onmogelijkheden van de patiënt, die gedurende het ziektetraject 
(kunnen) veranderen. De afspraken over de zorg en behandelingen worden vastgelegd in het patiëntendossier en 
individueel zorgplan, bij voorkeur als onderdeel van geïntegreerd, elektronisch ketendossier. 
 
 
p17 
van kanker kunnen deze problemen ondervangen of verminderen. Patiënt en zorgverlener bespreken de 
behoeften, mogelijkheden en indicatie in de vorm van medische, verpleegkundige, psychosociale, geestelijke, 
farmaceutische en paramedische zorg. 
  
Screening op en advies, begeleiding en psychosociale zorg bij psychosociale gevolgen en levensvragen (8, 9).  
Verwijzing naar de richtlijn spirituele zorg lijkt ons ook hier op zijn plaats. 
 
en het individueel zorgplan, bij voorkeur als onderdeel van het geïntegreerd, elektronisch ketendossier. De 
betrokken medische, verpleegkundige, paramedische, farmaceutische en psychosociale disciplines, evenals 
geestelijke verzorging.  
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p18 
Het individueel zorgplan is opgenomen in de protocollen, zorgpaden en elektronische dossiers in zorginstellingen 
en oncologische zorgketens, evenals de signalering van gevolgen van kanker(behandeling) en de aanvullende 
behandeling en zorg bij kanker (8, 9, 27). 
Tevens verwijzing naar IKNL richtlijn spirituele zorg. 
 
 
p20 
Zorg voor de gevolgen van kanker(behandeling): signalering van, begeleiding bij en behandeling van fysieke en 
psychosociale klachten, zingevingsvragen en gevolgen. Dit betreft de vroege gevolgen in de eerste jaren na 
behandeling en de late gevolgen op langere termijn. Proactieve zorg voor de directe gevolgen van de 
kanker(behandeling) wordt ook al tijdens de behandeling geboden.  
 
 
gevolgd. Als in de onderzoeken terugkeer of een nieuwe vorm van kanker wordt geconstateerd, bespreken 
zorgverlener en patiënt de (behandel)mogelijkheden en wordt in overleg besloten tot curatieve behandeling of 
palliatieve zorg.  
Dit klinkt vreemd: alsof een patiënt met een ongeneeslijke vorm van kanker zou kunnen 
kiezen voor een curatieve behandeling. 
 
 
p21 
Patiënt en zorgverlener bespreken het aandeel van de patiënt en diens naasten in het omgaan met de gevolgen 
van kanker en welke informatie of ondersteuning zij daarbij nodig hebben.  
…. 
Zorgverlener en patiënt stellen samen een individueel nazorgplan op (onderdeel van het individueel zorgplan), dat 
gedurende het traject wordt geactualiseerd. 
 
Als het gaat om nazorg is het essentieel te beseffen dat voor patiënten er behoefte is aan 
bezinnen op wat hen is overkomen, herwaarderen van wat van belang is, hernieuwde blik 
naar de toekomst. Mensen kunnen zich daar door hun omgeving onbegrepen en daardoor 
eenzaam in voelen. Dit wordt zelden benoemd als hulpvraag of behoefte aan ondersteuning. 
Vaak wordt ook voor de patiënt in het gesprek pas helder hoezeer dit speelt. 
Dit vraagt niet zozeer een interventie maar veeleer aandacht, klankbord, gesprekspartner 
zijn. Belangrijk dat zorgverleners beseffen dat met het maken van een nazorgplan een open 
houding, aandacht en ruimte voor gesprek mogelijk blijft. 
 

• samenvatting van de kankerdiagnostiek en behandeling(en)  
• informatie over en afspraken voor medische onderzoeken  
• informatie over mogelijke vroege en late gevolgen van kanker(behandeling) op lichamelijk en 

psychosociaal gebied, zingevingsvragen en maatschappelijke participatie en werk  
• informatie over gezondheidsgedrag, leefstijl(interventies), zelfmanagement, nazorginterventies en – 

voorzieningen.  
• informatie over het aanspreekpunt in de nazorg en de zorgverleners bij specifieke problemen.  

 
 
Op ten minste de volgende momenten vindt een gesprek met de patiënt plaats:  

 
• bij de afronding van de (primaire) kankerbehandeling (onder andere na de operatie, chemotherapie en 

radiotherapie)  
• bij heroverweging van de nazorg, bijvoorbeeld één jaar na afronding van de behandeling  
• als er veranderingen optreden in de medische en/of psychosociale situatie van de patiënt (9, 27).  

• als er bij de patiënt /naaste behoefte ontstaat om in gesprek te gaan over wat de ziekte kanker 
teweegbrengt. 
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p.21  
informatie over mogelijke vroege en late gevolgen van kanker(behandeling) op lichamelijk en psychosociaal 
gebied, op levensovertuiging en levensvisie en op maatschappelijke participatie en werk  
 
 
p24 
In de palliatieve zorg bij kanker worden de geldende richtlijnen gevolgd (28, 31, 41, 42, 43).  
Er staat geen nummer 43 in de lijst. 
In de lijst ontbreekt de IKNL richtlijn spirituele zorg. 
 
De palliatieve zorg voor patiënten met kanker is afgestemd op de persoonlijke levensdomeinen: lichamelijke 
gezondheid, welbevinden en participatie. Leidend zijn de doelen, waarden, wensen, prioriteiten en 
(on)mogelijkheden van de patiënt, die 
 
In dit stuk ontbreekt het anticiperen op levensvragen/zingevingsvragen met betrekking tot 
bijvoorbeeld: 

- afscheid nemen 
- afronden van het leven 
- terugblikken en zoeken naar betekenis/waarde van het geleefde leven 

 
In de stervensfase verschuift de aandacht van kwaliteit van leven naar kwaliteit van sterven (28, 31, 42). 
Ook hier is verwijzing naar IKNL richtlijn spirituele zorg op zijn plaats. 
 
 
 
p26 
40. NHG, Standpunt Huisarts en palliatieve zorg, 2009  
41. IKNL, Zorgpad Stervensfase, 20  
42. KNMP, Richtlijn Farmaceutische palliatieve zorg, 2011  
43 IKNL, Richtlijn spirituele Zorg 
 
 
p28 
2.5 ZELFMANAGEMENT  
Zelfmanagement helpt mensen met een chronische ziekte om de gevolgen van de ziekte te beheersen en deze in 
hun leven in te passenregie en waardigheid te behouden bij wat hen overkomt. Zo kunnen zij zelf de ervaren 
kwaliteit van leven verhogen. Daarom is de bevordering en ondersteuning van zelfmanagement onderdeel van 
iedere zorgstandaard.  
De inhoud en organisatie van zelfmanagement worden beschreven in de generieke zorgmodule 
‘Zelfmanagement’, die naar verwachting eind 2013 beschikbaar is. 
 
Toelichting: Veel van wat mensen meemaken in oncologische zorgfasen werd niet gekozen 
en kan ook niet gekozen, beheerst, worden. ‘Beheersen’ is geen reële omschrijving van waar 
het op aankomt. ‘Beheersen’ kan bovendien averechts uitwerken: beheersen bergt gevaar in 
zich dat regie eerder verloren dan gewonnen wordt.  
 
 
Hoofdstuk 2 
 
In dit hoofdstuk wordt gesproken van generieke module (met betrekking tot arbeid, bewegen, 
stoppen met roken, voeding, zelfmanagement en palliatieve zorg) 
Aanvullend hierop zou het zinvol kunnen zijn een zorgmodule levensvragen te ontwikkelen. 
Uiteraard zijn wij als beroepsvereniging bereid dit te ontwikkelen in samenwerking met uw 
commissie. Een tekst voor in deze zorgstandaard zou kunnen zijn: 
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2.7 LEVENSVRAGEN 
Kanker kan grote invloed hebben op de levensvisie van patiënten en naasten en op hun ervaren van zin en 
betekenis. Gedurende het ziekteproces en daarna kunnen levensvragen ontstaan of bestaande levensvragen 
worden geactualiseerd. Aandacht voor deze levensvragen draagt bij aan de kwaliteit van leven . 
 
(Met betrekking tot dit laatste is onderzoek beschikbaar/gaande) 
 
 
Hoofdstuk 3 
p29 
patiënt door te verwijzen. De patiënt op zijn beurt heeft ziektespecifieke kennis en vaardigheden, vertrouwt op 
eigen kunnen en beschikt over het vermogen tot zelfontplooiing (19). 
Wat als de patiënt dit niet heeft…? of anderszins hier niet toe instaat bent, of vanwege 
andere cultuur / religie ( bijv. moslimpatiënt?) 
 
In een individueel zorgplan worden alle belangrijke elementen die de patiënt van belang acht over de 
behandeling, zijn welbevinden en maatschappelijke participatie vastgelegd. Daartoe beschikken de inhoudelijk 
deskundige zorgverleners over:  

• tijd om met de patiënt het individueel zorgplan op te stellen, bij te houden en te evalueren  
• competenties voor coaching en gedeelde besluitvorming  
• middelen die een maximale betrokkenheid van de patiënt bevorderen, zoals zelfmanagementtools en 

informatie  
• verwijsmogelijkheden naar zorg buiten de eigen competentie.  

• Aandacht voor en vaardigheden in het omgaan met levensvragen 
 
 
 
 
p31 
In een organisatie die zorg aan patiënten met kanker biedt is de noodzakelijke menskracht en expertise voor 
medische, verpleegkundige, psychosociale, spirituele, paramedische en palliatieve zorg aanwezig. Deze 
zorgverleners voldoen aan de deskundigheids- en kwaliteitseisen van hun beroepsvereniging. 
 
 
p32 
De basis hiervoor is het meten van resultaten van zorg en dienstverlening met behulp van indicatoren (hoofdstuk 
4). De gemeten resultaten zijn de basis voor verbeter- en borgingsplannen. De werkwijze wordt vastgelegd in een 
cyclisch proces (7), zoals de Plan-Do- Check-Act cyclus.  
 
Figuur 4: Kwaliteitscirkel van Deming voor cyclisch verbeteren, Plan-Do-Check-Act  
 
De figuur laat een mooie cyclus zien. Wat echter ontbreekt, maar essentieel is in het bieden 
van kwaliteit, is het afstemmen. Nog voordat je kunt plannen, zul je eerst moeten nagaan wat 
er voor de patiënt op het spel staat om die zorg te kunnen plannen die daadwerkelijk aansluit 
bij de doelen, wensen, waarden en behoeften van patiënten (zie ook zorgethiek van Joan 
Tronto). 
 
Een organisatie of keten voor oncologische zorg beschikt over of neemt deel aan een oncologiecommissie met 
vertegenwoordigingen van medische, verpleegkundige, paramedische, farmaceutische en psychosociale 
disciplines, evenals geestelijke verzorging . 
Geestelijk verzorgers herkennen zich niet direct als psychosociale discipline en worden door 
anderen vaak ook niet als zodanig beschouwd. 
 
 
Hoofdstuk 4 
Geen opmerkingen 
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Bijlage 1:  Individueel zorgplan 
 
p37 
leven met de ziekte. Uitgangspunt is de persoonlijke situatie van de patiënt. Het plan vertaalt algemene normen 
voor goede zorg uit de zorgstandaard naar de individuele situatie, waarden, doelen en behoeften en vervult een 
sleutelrol in de kwaliteit van zorg (1). 
 
Het zorgplan maakt het mogelijk om de algemene vereisten voor goede zorg (richtlijnen, zorgstandaarden) bij elk 
individu te combineren met het specifieke niveau van zelfmanagement en dat vast te leggen en bij te houden.  
Zorgverlener en patiënt maken het individueel zorgplan op maat, afgestemd op het kennisniveau, de leeftijd, 
waarden, leefwijze en ziektefase van de patiënt. Op afgesproken tijden evalueren zij het plan en stellen dit waar 
nodig bij. Omdat alle betrokken zorgverleners het individueel zorgplan gebruiken versterkt het de onderlinge 
samenwerking. 
 
Kenmerken  
Het individueel zorgplan:  

• komt tot stand door middel van gedeelde besluitvorming tussen patiënt en zorgverlener (shared decision 
making)  

• is een integraal en dynamisch plan, dat meegroeit met de veranderende gezondheids- en leefsituatie, 
behoeften en levensfase  tegen de achtergrond van de waarden en levensvisie van de patient.  

• bevat elementen op het gebied van behandeling, welbevinden en participatie  
• houdt rekening met de mogelijkheden van zelfmanagement en zelfzorg van de patiënt en van 

(hulpbronnen in) het netwerk om hem heen  

• is begrijpelijk, overzichtelijk en toegankelijk voor de patiënt  
 
 
p38 
Op de route van zorgstandaard naar individueel zorgplan wordt eerst de zorgstandaard in het zorgteam 
geoperationaliseerd in een zorgprogramma. Daarna wordt uit dit zorgprogramma een geïndividualiseerd 
zorgaanbod vastgelegd, op basis van de specifieke zorgvraag en behoeften van de patiënt. Het individueel 
zorgplan ‘groeit’ mee met de veranderende gezondheidsproblematiek, behoeften en levensfasen belangrijke 
waarden, geloof/levensvisie van een patiënt. Het is simpel en beknopt als de problematiek en behoeften van de 
patiënt eenvoudig zijn en meer uitgebreid in geval van grotere complexiteit (2). 
 
Onderdelen  
Over de volgende elementen wordt in het individueel zorgplan informatie opgenomen:  
 

• aandoening en gezondheidsprobleem  
• belangrijke waarden/ levensvisie 
• zorgvraag  
• persoonlijke en behandeldoelen  
• verwachte barrières om de persoonlijke en behandeldoelen te bereiken  
• keuzehulp voor behandeling, zorg en aanbieders  
• afspraken over behandeling en prioriteiten, medische onderzoeken en evaluatie  
• afspraken over zorg op het gebied van welbevinden en maatschappelijke participatie  
• de mogelijke directe, vroege en late gevolgen van kanker(behandeling) op lichamelijk en psychosociaal 

gebied  
• afspraken over signalering van deze gevolgen en aanvullende behandeling en zorg  
• taken en verantwoordelijkheden van zorgverleners en patiënt  
• zelfmanagement  
• vast aanspreekpunt  

• zorgverlener(s) bij specifieke problemen  
 
 
p.41 Wij pleiten ervoor hier ook de term ‘levensvragen’ op te nemen. Dat kan zoiets worden 
als: 
Levensvragen:  Vragen rond zin en betekenis van leven en dood.  


