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In dit uurtje: 

ZELFMANAGEMENT

• Hoe kunnen we patiënten ondersteunen om thuis 
om te gaan met de nevenwerkingen van hun 
behandeling?

• Wat is de meerwaarde daarvan?

ZELFRAPPORTERING

• Wat is het belang van zelfrapportering van 
nevenwerkingen?

• Wat zijn de mogelijkheden?



Nevenwerkingen

• Chemotherapie geassocieerd met multipele 
nevenwerkingen

• Impact op 
• functioneren 

• kwaliteit van leven

• psychosociaal welzijn

• therapie 

• mortaliteit

• gezondheidszorggebruik 



Symptoomprevalentie
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Vermoeidheid

Verminderde eetlust/smaakverandering

Misselijkheid

Psychische belasting

Tintelingen of voos gevoel in de vingers…

Verstopping

Ontsteking van het mondslijmvlies

Pijn

Buikloop

Tranende ogen

Huiduitslag

Braken

Verminderd gehoor



Symptoomzorg



Symptoomzorg

medicamenteus OF advies OF doorverwijzing OF andere zorg



Zelfmanagement

• “Self-management” van chemotherapie-
gerelateerde nevenwerkingen eerder laag

• Pt wacht tot klacht ernstig is, persisteert of het 
dagelijks leven verstoort

• Minder zelfzorgacties bij meer symptomen



Zelfmanagement 
ondersteuning: 

hoe doe jij dat?



KOTK-onderzoeksproject

• Ontwikkelen en evalueren van een complexe 
verpleegkundige interventie ter vermindering 
van symptoomlast tijdens chemotherapie

•



Tuurlijk dat. Als ge weet dat ge ziek kunt 
worden, pakt dan litican. En dat heb ik de 
tweede keer niet gedaan, k heb het te laat 

genomen. En nu heb ik gezegd: litican, litican, 
litican. De dokter zegt: ja maar, ge moet het 

pakken als ge 't nodig hebt. No way, ge moet het 
pakken vóór da ge 't nodig hebt. (P1)



(over pijnmedicatie) 

Dus euh, ik probeer dat echt wel tot een 
minimum te doen, te herleiden en als ik het voel 

dan hou ik mij goe rustig, zorg ik dat ik goe
comfortabel zit en dan hoop ik dat het ook zo 

wel overgaat hè. 



Weet ge, en om altijd zo moe wakker te
worden… Dat is iets, dat is echt ongewoon voor

mij. Allé dat is eigenlijk echt het 
tegenovergestelde van wie ik ben. Dat ge moet, 
dat ge moet blijven zitten… Ik ben niet iemand

om te gaan zitten… en dat maakt het zo 
moeilijk… (P4)



Eigenlijk die vermoeidheid, dat trek ik mij 
eigenlijk niet zo veel aan. Ik moet voor niemand 

koken of wassen… Dus ik kan mij gewoon 
leggen als ik mij moe voel… (P26)



1/ inzicht in persoonlijke beleving 
en symptoommanagementstijl



Ge moet het pakken gelijk als het komt hè, zeg 
ik altijd. Ja zo is het hè, en da ge nog dag en 

nacht ligt te bleiten of ge jaagt u op of 't is dit of 
dat, daar zijt ge niet mee geholpen hè. Zo ben ik 
niet nee, zo ben ik nooit niet geweest. Als ik iets 
mankeer, ge moet daardoor en zo simpel..(P7)



Ah nee nee, nee ik zeg het, omdat dat was 
allemaal zo goed op voorhand gezegd. Ik zeg: 

oké ja, en als da komt, dan weet ge dat dat komt 
en ge moet daar niet verder over zeuren. (P16)



Ge zijt zo ziek en ja... (zucht) Ge kunt daar ook 
niet echt veel aan doen hè. Ge kunt de 

bijwerkingen wat aanpakken maar dat ziek zijn 
dat is toch hè. U dood, echt halfdood voelen, dat 
is gewoon zo, ge voelt u zo en ik denk niet dat 

ze daar veel aan kunnen doen, dat is chemo hè.  
(P1)



Bij wat kunnen ze u feitelijk helpen in feite hè. 
Dus feitelijk, zoals ge zegt, het is meer moreel 
dat ze u kunnen helpen als euh...Ge moet het 

ondergaan hè en dus euh...  (P24)



2/ gevoel van controle



Interventie

Start behandeling: 1ste coaching

• 1) voorkomen, 2) opvolgen, 3) melden en bespreken, 4) aanpakken

1ste dagen thuis: 2de coaching, telefonisch

Vervolg behandeling: afdelingszorg (tenzij bij risicoprofiel)

Nieuwe brochure “Thuis omgaan met nevenwerkingen van 
chemotherapie”

Beschikbaarheid , telefonisch (10-14u) of email



Af-
gestemd

Motiverend

Doel-
gericht



Vragen stellen

1. Beleving

2. Persoonlijke context

3. Coping en zelfmanagement

4. Verwachtingen



Heldere zelfmanagement-doelen

1. Nevenwerkingen voorkomen

2. Nevenwerkingen opvolgen/monitoren

3. Nevenwerkingen tijdig melden en bespreken

4. Nevenwerkingen aanpakken



Motiverende gespreksvoering

Ga in gesprek over motivatie, vertrouwen, 
weerstand

Toon begrip voor weerstand

Verken of de pt mogelijkheden of voordelen ziet

Bekrachtig elk positief gedrag

Zoek mee naar mogelijkheden



Schriftelijke info?

• Patiënteninformatie in de spirit van de 
interventie

• Self-efficacy

• Outcome expectations



Vergelijkende studie

• Quasi-experimentele monocentrische prospectieve 
studie

• Consecutieve rekrutering

• Volwassen pt die allereerste chemotherapie 
starten



Vergelijkende studie

• Implementatie en evaluatie
• Selectie van interventievpk

• Interventie-draaiboek

• Training 



Vergelijkende studie

• 4 meetmomenten: T0 (start), T1 (cyclus 2 dag 
1), T2 6 weken, T3 (12 weken)

• Primaire outcome: totale symptoombelasting 
(‘distress’)

• Andere symptoomgerelateerde outcomes: 
ernst, prevalentie

• Intermediaire outcomes: zelfeffectiviteit, 
uitkomstverwachtingen, zelfzorggedrag 



Vergelijkende studie
Overall symptom distress Overall symptom severity



• kan zelfeffectiviteit en uitkomstverwachtingen 
verbeteren

• kan distress en ernst van symptomen verminderen

Aangepaste coaching…



• kan zelfeffectiviteit en uitkomstverwachtingen 
verbeteren

• kan distress en ernst van symptomen verminderen

• vraagt 
• Het gesprek beginnen met luisteren

• Heldere zelfmanagementdoelen

• Motiverende gespreksvoering 

Aangepaste coaching…



Vpk als ‘skilled companion’



Vpk als skilled companion

“Raadzaam. Behulpzaam is nu misschien niet echt 
een goed woord, maar toch zo… meelevend. Dat je 
hoort dat ze er echt mee inzitten. Ja u echt op weg 

helpen.”



Vpk zorg is goud waard



Zelfrapportering: 
Waarom?



Symptoomzorg

medicamenteus OF advies OF doorverwijzing OF andere zorg



Symptoomzorg



Symptoomrapportering

• Onderschatting van nevenwerkingen door professionals 
(Basch ea 2006)

• Barrières om met zorgverleners te communiceren over 
klachten

• Systematische bevraging vs open bevraging (Homsi ea
2006)

• Recall bias (Coolbrandt ea 2011)



“Best practice”



Dagboek: van concept naar design



Zorgmodule





Implementatie

• 2 dagcentra 

• 6 hospitalisatie-afdelingen





Evidentie

• Impact
• Betere communicatie pt-zv

• Betere symptoomzorg

• Betere symptoomcontrole

• Betere kwaliteit van leven

• Betere survival

Voorwaarde: (correct) gebruik!

Basch ea 2017, Velikova ea 2004, Snyder ea 2012, Detmar ea 2002, Howell ea 2015



ASCO 2017

Coolbrandt A, Muylaert K, UZ Leuven, 
14/5/2018



mynexuzhealth

• Webtoepassing

• Applicatie 



Digitaal dagboek

www.mynexuzhealth.be

MyNexuzHealth app

realtime zelfrapportering

zelfmanagementondersteuning

symptoomzorg bij volgend ziekenhuiscontact

doorverwijzing voor planbare zorg

realtime symptoommanagement

real-life toxiciteitsdata

http://www.mynexuzhealth.be/










“Ik zie dat je…” 









Uitdagingen/knelpunten

• Wettelijk kader: CE 
markering?

• Medico-legale aspecten
• Dagboek algemeen

• Alerts 

• Ongelijkheden in de 
zorg

• Integratie routine zorg

“Ik zie dat je…” 

• Haalbaarheid en 
meerwaarde

• Patiënten

• Zorgverleners 



Vragen?
Bedenkingen?


