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Datum 20 juli 2018 

Betreft Stand van zaken implementatiefase Verbetersignalement zorg in 

laatste levensfase voor mensen met long-of darmkanker  

 

 

 

Geachte heer en mevrouw, 

 

Om mensen met kanker in de laatste levensfase de zorg te geven die aansluit bij 

hun behoefte is het nodig dat ieders persoonlijke wensen en voorkeuren op tijd 

besproken worden met naasten en zorgprofessionals. Dat wil zeggen op het 

moment van de diagnose van de ongeneeslijke ziekte én steeds weer opnieuw 

gedurende het verdere ziektebeloop.  

 

Verbeteracties en afspraken uit Verbetersignalement 

Het Verbetersignalement ‘Zorg in de laatste levensfase bij mensen met long-of 

darmkanker’1 dat wij op 29 september 2017 publiceerden laat zien dat er ruimte 

is voor verbetering in het gesprek met de patiënt en de zorgprofessional en in de 

afstemming tussen zorgprofessionals onderling over de voorkeuren en 

zorgbehoeften van de patiënt. 

 

Het Verbetersignalement kwam mede op basis van uw input tot stand.  

Het heeft de volgende belangrijke verbeteracties en afspraken vastgesteld: 

verkennen van de palliatieve zorgbehoeftes vanaf de diagnose van ongeneeslijke 

ziekte, ongeacht de markering van de laatste levensfase, 

• verhelderen van het behandelperspectief. Inzichtelijk maken van 

behandelmogelijkheden en –onmogelijkheden, 

• verbeteren  transmurale afstemming en vergroten betrokkenheid van de 1e 

lijn. 

• Met deze acties zijn de betrokken partijen: patiënten en naasten, 

zorgprofessionals, zorginstellingen en verzekeraars, in de implementatiefase 

aan de slag gaan om de zorg voor mensen in de laatste levensfase te 

verbeteren. 

 

Implementatiefase Verbetersignalement 

Samen met u vinden wij het belangrijk dat de gemaakte afspraken uit het 

Verbetersignalement in de zorgpraktijk een vervolg krijgt. Alleen dan kan zorg 

                                                
1
 https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2017/09/29/verbetersignalement-zorg-in-de-laatste-

levensfase-longkanker-en-darmkanker 

 

https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2017/09/29/verbetersignalement-zorg-in-de-laatste-levensfase-longkanker-en-darmkanker
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2017/09/29/verbetersignalement-zorg-in-de-laatste-levensfase-longkanker-en-darmkanker
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voor mensen met kanker in de laatste levensfase daadwerkelijk verbeteren. 

Patiënten en naasten, zorgprofessionals, zorginstellingen en verzekeraars hebben 

daar een primaire rol in. Waar dat nodig en mogelijk is, wil het Zorginstituut hen 

daarbij ondersteunen. We zullen hiertoe een implementatiebijeenkomst 

organiseren in het najaar. 

 

We willen hierbij aansluiten bij gestarte en voorgenomen plannen. We zien dat er 

op dit moment veel initiatieven zijn om zorg in de laatste levensfase te 

verbeteren. Zo is dit voorjaar het kwaliteitskader Palliatieve zorg gepubliceerd en  

werkt de Stuurgroep Palliatieve Zorg, gefaciliteerd door het ministerie van VWS, 

aan verbeteringen in de palliatieve.  

In het implementatietraject van het Verbetersignalement willen we als 

Zorginstituut dan ook zoveel mogelijk aansluiten bij lopende initiatieven, met als 

doel de inspanningen zoveel mogelijk te versterken.  

 

Zorg in de laatste levensfase bij castratiefractair prostaatcarcinoom 

Het Zorginstituut heeft binnen het programma Zinnige Zorg ook een 

verbetersignalement uitgebracht over zinnig gebruik van dure geneesmiddelen bij 

het castratiefractair prostaatcarcinoom (CRPC).In dat Verbetersignalement 

constateerden we dat het zorggebruik, zoals ziekenhuisopnames en 

ondersteunende behandelingen, in de laatste drie levensmaanden bij patiënten 

met CRPC hoog was. 

Vanwege de overeenkomsten van de bevindingen bij CRPC zal het verbetersignaal 

in de implementatiefase van zorg in de laatste levensfase bij andere vormen van 

kanker verder worden meegenomen. 

 

Vervolg  

In het najaar, ter voorbereiding op een implementatiebijeenkomst, nemen wij 

graag contact met u op om de laatste ontwikkelingen in uw omgeving te horen 

voor verbetering van zorg in de laatste levensfase voor mensen met kanker. 

 

Wij nodigen u verder van harte uit om eventueel nieuwe informatie of 

ontwikkelingen die van belang zijn voor de implementatie van het 

Verbetersignalement aan ons kenbaar te maken. Op deze manier kunnen wij deze 

meenemen in onze voorbereidingen. 

 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en kijken uit naar de 

verdere samenwerking,  

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

mw. mr. A.M.C. van Saase 

Manager Oncologie 
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Deze brief is verzonden aan de volgende partijen. 

 

1 Zorg in de laatste levens fase voor mensen met long- en darmkanker 

 
Nederlandse Vereniging voor Internisten 
Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie 
Nederlandse Vereniging voor Maag/Dram/Leverartsen 
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde 

Nederlandse Vereniging voor Artsen voor Longziekten en Tuberculose 
Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie 
Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie 

VenVN Oncologie 
Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra 

Nederlandse Federatie van Kanker patiëntenorganisaties 
Darmkanker Nederland SPKS 
Zorgverzekeraars Nederland 

Federatie van Medisch Specialisten 
Nederlands Huisartsen Genootschap 
Stichting Topklinische Ziekenhuizen 
 
 

2 Zorg in de laatste levensfase bij castratiefractair prostaatcarcinoom 

 

Nederlandse Federatie van Kanker patiëntenorganisaties 

Prostaatkankerstichting 

Nederlandse Vereniging voor Urologie 

Zorgverzekeraars Nederland 

Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie 

Nederlandse Vereniging voor Internisten 

Nederlandse Vereniging voor Urologie 

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen 

 

 

 

 

 

 


