
Patient empowerment
Zelfmanagementondersteuning 

in de oncologie
Annemarie Coolbrandt

vpk specialist oncologie UZ Leuven

BeRS 2022



Oncologische zorg = ambulante zorg



(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. 



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)



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)



Belang van 
geïndividualiseerde zorg
aandacht voor de persoonlijke 
beleving en zelfmanagementstijl



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)



Vaak ervaren patiënten een gebrek 
aan controle
Het gevoel van controle verbeteren is 
een belangrijke uitdaging.
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Vragen stellen

1. Beleving

2. Persoonlijke context

3. Coping en zelfmanagement

4. Verwachtingen



Heldere zelfmanagementdoelen

Bvb chemotherapie:

1. Nevenwerkingen voorkomen

2. Nevenwerkingen opvolgen/monitoren

3. Nevenwerkingen tijdig melden en bespreken

4. Nevenwerkingen aanpakken





Gemotiveerd?   

Vertrouwen?   

Weerstand?   Barrières?



Motiverende gespreksvoering

✓Toon begrip voor weerstand

✓Verken of de pt mogelijkheden of voordelen ziet

✓Bekrachtig elk positief gedrag

✓Zoek mee naar mogelijkheden



Effecten

• Lagere symptoom distress

• Lagere symptoom ernst

• Zelfeffectiviteit significant hoger

• Geloof in resultaat significant hoger

• Zelfzorg beter



Symptoomassessment en zelfmonitoring



Impact op zorg en patiëntenoutcomes

• Beter inzicht in symptoomlast

• Beter zelfmanagement

• Betere communicatie patiënt-zorgverleners

• Betere symptoomzorg

• Betere kwaliteit van leven

• Impact op overleving





Zelfrapportering



Integratie EPD ifv symptoomzorg bij volgend contact



Zelfmanagementondersteuning



Realtime symptoommanagement - alerts



Technologie in de zorg

Ontmenselijken 
van de zorg?

Afgestemde zorg?

Efficiënte zorg?





Gebruik door patiënten

• 2019, pre-covid: 
51% van de patiënten 

• Gemiddeld 7 dagen op 10 bij de start, en 6 dagen op 10 na 12 weken
• Gebruiksvriendelijkheid: gemiddeld 4/5
• Langetermijngebruik?

Voorwaarde :
Actief aanbod door 

zorgverleners

Coolbrandt et al, 2022, Cancer Nursing



Barrières

• Voorkeur voor papieren dagboek

• Digitale vaardigheden

• Andere 



Realtime alert management

• 253 alert op 17,972 invullingen →1,4%

• Pijn, koorts, dyspnoe, nausea, orale mucositis

• Doorgaans 5-15’ tijd, soms langer

• Klinische relevantie realtime management: gemiddelde score van 4,5/5 door 
oncologen en vpk

Coolbrandt et al, 2021. Supportive Care in Cancer



?

• Voor de patiënten: empowering versus reassuring…?

• Voor de zorgverleners: bezorgdheid, juridische aansprakelijkheid…?

• Communicatie = 

• Mondeling
• In alle infomateriaal
• Via de app zelf
• Correcte verwachtingen!



Dank je wel!

Bedenkingen? Vragen? Interesse?

annemarie.coolbrandt@uzleuven.be

mailto:annemarie.coolbrandt@uzleuven.be


Interesse?

• De How-to-coach leermodule rond zelfmanagementondersteuning 
voor oncologische patiënten is (kosteloos) online beschikbaar

• Surf naar www.uzleuven.be/howtocoach voor meer info

• Ons patiënteninfomateriaal is online te vinden via 
www.uzleuven.be/oncotherapie

• Het digitaal dagboek “symptoomlast tijdens therapie” is beschikbaar 
voor alle zorginstellingen die met KWS werken (Nexuz)

• Multicentrische werkgroep: interesse? ine.decadt@azgroeninge.be of 
annemarie.coolbrandt@uzleuven.be

http://www.uzleuven.be/howtocoach
http://www.uzleuven.be/oncotherapie
mailto:ine.decadt@azgroeninge.be
mailto:annemarie.coolbrandt@uzleuven.be

