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De kwaliteit van radiotherapie in
Nederland volgens de patiënten
Editorial bij de bijdrage van C. Zuizewind, M. Hendriks, M. Ploegmakers
en B. van Triest, getiteld ‘De kwaliteit van de radiotherapeutische zorg in
Nederland: ervaringen van patiënten’
drs. T. Rozema1 en dr. J.J.C. Verhoeff2

(NED TIJDSCHR ONCOL 2017;14:13)

In dit nummer van het Nederland Tijdschrift voor Oncologie de uitslag van de CQ-index radiotherapie. Een
prachtig rapportcijfer van de patiënt voor de radiotherapeutische zorg in Nederland: gemiddeld een 9,1. De
NVRO heeft met het NIVEL de CQ-index radiotherapie ontwikkeld. Er is op een gestandaardiseerde wijze
een betrouwbare vragenlijst gemaakt en afgenomen in
17 van de 21 radiotherapeutische instellingen met een
prachtig resultaat als gevolg.
De radiotherapeutische zorg in Nederland is zowel inhoudelijk als gezien door de ogen van de patiënt uitstekend te noemen. Daar zijn we als beroepsvereniging
trots op! Maar er zijn ook nog verbeterpunten: goede informatie, communicatie en nazorg. Maar wat hebben we
nu als NVRO en als patiënt aan dit cijfer? Weet de patiënt
wel wat hij of zij kan verwachten aan service en kwaliteit?
In de huidige zorg zijn termen als gepaste (na)zorg, ‘value based healthcare’, netwerkvorming, kwaliteitseisen
en indicatoren aan de orde van de dag, met als doel de
zorg toekomstbestendig te maken en de juiste zorg voor
de patiënt te kunnen selecteren. Maar zo simpel is het
helaas niet. In het recent vastgestelde nieuwe kwaliteitsbeleidsplan van de NVRO kiezen wij ervoor om de verbetering van de zorg in te richten vanuit twee pijlers:
vanuit de patiënt en vanuit de inhoud. Het normendocument 3.0 is ontwikkeld; een dynamisch document dat
de minimumeisen beschrijft om goede kwaliteit van radiotherapeutische zorg te borgen. Het integreren van dit
document in de SONCOS-normeringen, tezamen met
het definiëren van de rol van de radiotherapeut per indi-

catiegebied, waarborgt de multidisciplinaire inbedding
van de radiotherapie en de juiste specialist bij de patiënt.
Gepaste zorg wordt vormgegeven door het maken van
een Kennisagenda radiotherapie, waarbij de verschillende patiëntenverenigingen en inhoudsdeskundigen hun
input hebben kunnen geven. De top 10 van kennishiaten zal op korte termijn worden vastgesteld. Zo gaan we
als NVRO keuzes maken in het doen van onderzoek
door te luisteren naar de vragen die leven vanuit het veld
en de maatschappij. De Radiotherapp die in 2017 beschikbaar zal komen, zal in een behoefte voorzien om
goede en eenduidige informatie te kunnen geven.
Op onze lauweren rusten nu we een hoog cijfer hebben
behaald doen we als NVRO niet. Hiervoor dienen we
nog veel werk te verzetten in onder andere verdere optimalisatie van ketensamenwerking en het inzichtelijk
krijgen van de kwaliteit van de keten. Want de waarde
voor de patiënt wordt al lang niet meer monodisciplinair of per instituut bepaald.
Het is te hopen dat we in de aankomende jaren, met
net zoveel effort en energie, samen met de patiënten, de
medebehandelaars, maar ook de ziektekostenverzekeraars en alle andere stakeholders, de zorg zo kunnen
inrichten dat er voor alle betrokkenen een ‘stralende’
toekomst in het verschiet ligt en met elkaar toe te kunnen groeien naar een 10!
Al met al is deze eerste CQ-index een mooi startpunt
voor een verdere optimalisatie van de radiotherapeutische en oncologische zorg en een gedegen instrument
om periodiek te gebruiken als peilstok bij afdelingen
om inzicht te krijgen hoe onze patiënten de radiotherapeutische zorg waarderen.
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De kwaliteit van de radiotherapeutische
zorg in Nederland: ervaringen van
patiënten
The quality of radiation care in the Netherlands: experiences of patients
C. Zuizewind, MSc1, dr. M. Hendriks2, M. Ploegmakers3 en dr. B. van Triest4

SAMENVATTING
Inleiding: Patiënten zijn ervaringsdeskundigen als het
gaat om het proces van de zorgverlening. Hun ervaringen, wensen en prioriteiten kunnen een waardevolle
informatiebron zijn voor radiotherapiecentra en het
kwaliteitsbeleid voor radiotherapie in het algemeen. Dit
artikel geeft een antwoord op de vragen: 1) hoe ervaren
patiënten de radiotherapeutische zorg in Nederland?, 2)
zijn er verschillen in de ervaren kwaliteit van de radiotherapeutische zorg afhankelijk van patiëntkenmerken
of tussen radiotherapeutische centra? en 3) welke kwaliteitsaspecten van de radiotherapeutische zorg zijn volgens patiënten het meest aan verbetering toe?
Methode: Patiënten uit 17 radiotherapiecentra in Nederland vulden de CQ-index Radiotherapie in. Dit zijn
twee vragenlijsten: één over de ervaringen van patiënten met de radiotherapeutische zorg en één over hoe
belangrijk ze verschillende kwaliteitsaspecten vinden.
Resultaten: In totaal vulden 1.960 patiënten de vra-

genlijst over ervaringen in (respons 69,5%). Het gemiddelde algemene oordeel dat patiënten gaven aan
de radiotherapeutische zorg was een 9,1 (schaal 0-10).
Patiënten hadden erg positieve ervaringen met alle
kwaliteitsaspecten, maar waren net wat minder positief over de informatievoorziening en communicatie,
en de afronding van de behandeling en nazorg. De
ervaringen van patiënten verschilden afhankelijk van
het aantal bestralingssessies, doel van de behandeling (curatief versus palliatief) en tussen radiotherapeutische centra. Maar deze verschillen waren klein.
Discussie: De kwaliteit van de radiotherapeutische
zorg, gezien door de ogen van de patiënt, is goed tot
zeer goed te noemen. Dit onderzoek geeft inzicht in
de manier waarop patiënten de radiotherapeutische
zorg in Nederland ervaren en biedt aanknopingspunten voor verbetertrajecten en het formuleren van
kwaliteitsbeleid.
(NED TIJDSCHR ONCOL 2017;14:14-23)

SUMMARY

patients experience the radiotherapy care in the
Introduction: Patients are experts when it comes to Netherlands?, 2) does the perceived quality of radioevaluating the process of care. Their experiences, therapy care differ depending on patient characterisneeds and priorities can be a valuable source of in- tics or between clinics? and 3) which of the quality
formation for clinics providing radiation therapy and aspects of radiotherapy care are, according to pafor quality policy for radiation therapy in general. This tients, most in need of improvement?
article answers the following questions: 1) how do Method: Patients from 17 clinics providing radiation
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therapy in the Netherlands completed the CQ-index
Radiotherapy. This concerns two questionnaires:
one about patients’ experiences with radiotherapy
care and one about how important they find several
quality aspects.
Results: A total of 1,960 patients completed the
questionnaire about experiences (response rate
69.5%). The average overall score that patients gave
to the radiotherapy care was 9.1 (scale 0-10). Patients had very positive experiences with all quality
aspects, but were slightly less positive about information and communication, and the completion of

treatment and aftercare. Patients’ experiences differed depending on the number of radiation sessions,
aim of the treatment (curative versus palliative care)
and between radiotherapy clinics. However, these
differences were small.
Discussion: The quality of radiotherapy care, as seen
through the patients’ eyes, is good to very good.
This study provides insight into patients’ experiences with radiotherapy care in the Netherlands and
provides indications for quality improvement and
can help formulate quality policy.

INLEIDING
Het aantal kankerpatiënten in Nederland is in de afgelopen 20 jaar ongeveer verdubbeld. Bijna 4,0% van alle
Nederlanders leeft momenteel met kanker of heeft in
het verleden kanker gehad.1 Radiotherapie is een belangrijke behandelmethode bij kanker en wordt, al dan
niet in combinatie met chemotherapie of chirurgie,
veelvuldig ingezet om kanker te bestrijden. Ongeveer
50% van de patiënten met kanker ontvangt radiotherapie en jaarlijks worden ongeveer 50.000 kankerpatiënten bestraald.2 Ondanks dat radiotherapie een veelgebruikte behandeling is bij kanker, is er tot op heden
weinig onderzoek gedaan naar de ervaringen van patiënten met deze specifieke vorm van oncologische zorg.
Projecten rondom kwaliteitsborging, -verbetering en
innovatie beperkte zich vooral tot bouwtechnische aspecten, fysisch-technische aspecten en stralingsveiligheid.2 Patiënten zijn ervaringsdeskundigen als het gaat
om het proces van de zorgverlening. Hun ervaringen,
wensen en prioriteiten kunnen een waardevolle informatiebron zijn voor radiotherapiecentra en het kwaliteitsbeleid voor radiotherapie in het algemeen.
In 2010 zijn de ervaringen van patiënten met de oncologische zorg in brede zin in kaart gebracht.3 Hieruit bleek
dat kankerpatiënten positieve ervaringen hebben met
de oncologische zorg als het gaat om de bejegening en
deskundigheid van artsen en verpleegkundigen. Over
de psychosociale begeleiding en informatieverstrekking
van kankercentra waren patiënten minder positief. Hoewel de resultaten uit dit onderzoek enig inzicht geven in
hoe kankerpatiënten, waaronder radiotherapiepatiënten, de zorg ervaren, zijn de resultaten niet simpelweg te
generaliseren naar ervaringen met radiotherapie. Een
behandeling met radiotherapie bestaat uit een complexe
en stipte planning van afspraken in een korte, maar zeer

intensieve periode. In deze periode is de patiënt veelvuldig in het radiotherapiecentrum en heeft veel contact
met verschillende zorgverleners. Radiotherapie wordt
daarnaast slechts in een beperkt aantal centra in Nederland aangeboden. Het specialisme was tot 2012 onderworpen aan een vergunningenstelsel (Wet Bijzondere
Medische Verrichtingen; WBMV), waardoor capaciteit,
zorgvraag en spreiding werden gereguleerd op basis van
adviezen van de Gezondheidsraad.4
Om inzicht te krijgen in de ervaringen van patiënten met
de radiotherapeutische zorg is het belangrijk om specifieker in te gaan op de kwaliteitsaspecten die voor deze patiëntengroep van belang zijn. De Nederlandse Vereniging
voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) heeft daarom
in 2010 het initiatief genomen tot de ontwikkeling van
een gestandaardiseerde vragenlijst voor het meten van
patiëntervaringen met de radiotherapeutische zorg: de
CQ-index Radiotherapie. Tot op heden evalueerde het
merendeel van de radiotherapeutische centra de zorg die
zij bieden aan patiënten zelfstandig via vragenlijstonderzoek. De toepassing van één gestandaardiseerde vragenlijst maakt het mogelijk om een landelijk beeld te schetsen van de ervaren kwaliteit en om de patiëntervaringen
te vergelijken tussen radiotherapeutische centra, zogenoemde ‘benchmarking’. Als onderdeel van de ontwikkeling van de vragenlijst organiseerden Nijman et al.
(2012) groepsgesprekken met radiotherapiepatiënten.5
Uit deze gesprekken kwam naar voren dat voor patiënten
met name patiëntgerichtheid, bejegening en informatievoorziening belangrijk zijn. Bovendien stellen patiënten
het op prijs als hun radiotherapeut op de hoogte is van
het persoonlijke medische dossier en er gebruik wordt
gemaakt van een intakegesprek om patiënten te informeren. Wat de ervaringen met deze kwaliteitsaspecten zijn,
was tot op heden niet bekend.
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Dit artikel beschrijft de resultaten van de eerste meting
met de CQ-index Radiotherapie en geeft antwoord op
de volgende vragen: 1) hoe ervaren patiënten de radiotherapeutische zorg in Nederland?, 2) zijn er verschillen in de ervaren kwaliteit van de radiotherapeutische
zorg, afhankelijk van patiëntkenmerken of tussen
radiotherapeutische centra? en 3) welke kwaliteitsaspecten van de zorg zijn volgens patiënten het meest aan
verbetering toe?
METHODE
DE CQ-INDEX RADIOTHERAPIE

De CQ-index Radiotherapie werd in twee fasen in 2010
en 2013 ontwikkeld aan de hand van kwalitatief en
kwantitatief onderzoek.6,7 De resultaten gerapporteerd
in dit artikel zijn gebaseerd op de resultaten uit het onderzoek in 2013. De vragenlijst bestaat uit een ervaringenvragenlijst en belangenvragenlijst. De ervaringenvragenlijst vraagt naar ervaringen met onder andere de
volgende kwaliteitsthema’s: ontvangst op de radiotherapieafdeling (drie items; bijvoorbeeld ‘Hadden de medewerkers bij de ontvangst op de afdeling genoeg tijd
voor u’), bejegening radiotherapeut (drie items; bijvoorbeeld ‘Luisterde uw radiotherapeut aandachtig naar
u?’), bejegening laboranten (drie items; bijvoorbeeld
‘Namen de laboranten u serieus?’), informatie en communicatie (vijf items; bijvoorbeeld ‘Kreeg u op de radio
therapieafdeling informatie over wat de gevolgen van
de bestralingen konden zijn?’), en afronding en nazorg
(drie items; bijvoorbeeld ‘Kreeg u bij de afronding van

de bestralingen informatie over eventuele gezondheidsproblemen waarop u moest letten?’).3 De belangenvragenlijst vraagt naar het belang dat patiënten hechten
aan deze kwaliteitsaspecten, bijvoorbeeld: ‘Hoe belangrijk vindt u het dat de radiotherapeut genoeg tijd
voor u heeft?’. Patiënten geven antwoord op een
4-punts-Likertschaal die loopt van nooit (1) tot altijd
(4) (ervaringenlijst), of van helemaal niet belangrijk (1)
tot heel erg belangrijk (4) (belangenlijst). Beide vragenlijsten vragen naar demografische en ziektespecifieke
kenmerken van de patiënt, een algemeen oordeel over
de ontvangen zorg (op een schaal van 0-10) en hoe
waarschijnlijk de patiënt de zorg die hij of zij ontving
zou aanbevelen bij andere mensen die radiotherapie
moeten ondergaan.
WERVING RADIOTHERAPEUTISCHE CENTRA EN
RESPONDENTEN

De NVRO nodigde alle zelfstandige radiotherapiecentra in Nederland uit voor deelname aan het vragenlijstonderzoek. Zeventien van de in totaal 21 radiotherapiecentra in Nederland deden mee aan het onderzoek.
In deze centra nodigden de radiotherapeuten, radiotherapeutische laboranten en/of andere medewerkers 11
weken lang patiënten persoonlijk uit om deel te nemen
aan het onderzoek. Het ging om patiënten die in hun
laatste bestralingsweek zaten. Patiënten jonger dan 18
jaar en patiënten met een eenmalige bestraling werden
uitgesloten voor deelname. Na toelichting van het onderzoek ontvingen en ondertekenden patiënten een

TABEL 1. Achtergrondkenmerken van de respondenten op ervaringenvragenlijst (n=1.960).
N

%

Man

843

43,0

Vrouw

1.117

57,0

18-34 jaar

27

1,4

35-44 jaar

99

5,1

45-54 jaar

308

15,7

55-64 jaar

524

26,7

65-74 jaar

675

34,4

75-84 jaar

263

13,4

85 jaar en ouder

41

2,1

Onbekend

23

1,2

Geslacht

Leeftijd
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VERVOLG TABEL 1. Achtergrondkenmerken van de respondenten op ervaringenvragenlijst (n=1.960).
N

%

Laag

536

27,3

Middel

928

47,3

Hoog

496

25,3

Uitstekend

156

8,0

Zeer goed

343

17,5

Goed

972

49,6

Matig

406

20,7

Slecht

83

4,2

Spijsverteringsorganen

217

11,1

Longkanker

180

9,2

Borstkanker

734

37,4

Mannelijke geslachtsorganen

298

15,2

Huidkanker

34

1,7

Bloed, beenmerg en/of lymfeklieren

51

2,6

Urinewegen

24

1,2

Vrouwelijke geslachtsorganen

39

2,0

Hoofd-halsgebied

135

6,9

Centraal zenuwstelsel

60

3,1

Bot of weke delen

40

2,0

Endocriene klieren

5

0,3

Oog/oogkas

5

0,3

Anders

92

4,7

Onbekend

46

2,3

Minder dan 5 bestralingen

40

2,0

Tussen 5 en 10 bestralingen

245

12,5

Tussen 11 en 20 bestralingen

446

22,8

Tussen 21 en 30 bestralingen

842

43,0

Meer dan 30 bestralingen

387

19,7

Uitwendige bestralingen

1.762

89,9

Inwendige bestralingen (brachytherapie)

53

2,7

Onbekend

145

7,4

Curatief

1.488

75,9

Palliatief

430

21,9

Onbekend

42

2,1

Hoogst afgeronde opleiding

Ervaren gezondheid

Soort kanker waarvoor patiënt is bestraald

Aantal bestralingen

Type bestraling

Doel behandeling

1
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TABEL 2. Gemiddelden, standaarddeviaties en betrouwbaarheidsintervallen per kwaliteitsthema.
Schaal (1-4)

N

Gemiddelde (sd)

95%-betrouwbaarheidsinterval

Ontvangst op de afdeling

1.951

3,90 (0,27)

3,89-3,92

Bejegening radiotherapeut

1.944

3,90 (0,30)

3,89-3,92

Bejegening laboranten

1.935

3,91 (0,27)

3,90-3,92

Informatie en communicatie

1.934

3,43 (0,72)

3,40-3,46

Afronding en nazorg

1.554

3,46 (0,76)

3,42-3,50

‘informed consent’. De patiënten ontvingen vervolgens
uiterlijk twee weken na hun toezegging een schriftelijke
of digitale vragenlijst, afhankelijk van hun voorkeur
(‘mixed mode’-methode). Eén week later ontvingen alle
patiënten een bedank- en herinneringsbrief of e-mail.
Hierna volgde nog één herinnering aan de patiënten
die nog niet hadden gereageerd. Vanaf de zevende week
van de gegevensverzameling werd respondenten die de
ervaringenvragenlijst online invulden gevraagd of zij
mochten worden benaderd voor aanvullende vragen.
De 802 personen die hiermee akkoord gingen, ontvingen vervolgens de belangenvragenlijst via een e-mail
met een link naar de vragenlijst. Een week later werd
een herinnering gestuurd naar alle non-respondenten.
De gegevens uit het onderzoek zijn geanonimiseerd en
maatregelen werden getroffen om herleidbaarheid naar
individuele patiënten te voorkomen, voor zowel deelnemende radiotherapiecentra als betrokken onderzoekers. METC-toetsing van het onderzoek was niet nodig, aangezien het ging om een vragenlijst die geen
ingrijpende, belastende of intieme vragen bevatte. Dergelijk onderzoek is niet WMO-plichtig.
ANALYSES

Om inzicht te krijgen in de ervaringen van radiotherapiepatiënten werd per kwaliteitsthema en voor het algemeen oordeel het gemiddelde berekend. Tevens werd
het percentage patiënten dat de radiotherapeutische
zorg wel, dan wel niet zou aanbevelen aan andere patiënten berekend. Met variantieanalyses werd bekeken
of de ervaringen van patiënten verschilden afhankelijk
van het soort kanker dat zij hebben, het aantal bestralingssessies dat zij ontvingen en het doel van de bestraling (curatief of palliatief). Al deze variabelen werden
door patiënten ingevuld.
Met multilevel-analyse (MLA) is bekeken of de ervarin-
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gen van patiënten verschilden tussen de deelnemende
radiotherapeutische centra. Hiervoor werd voor elk
thema en het algemeen oordeel de intraklassecorrelatie
berekend; het percentage van de variantie in de antwoorden van de respondenten dat toe te schrijven is
aan verschillen tussen radiotherapeutische centra. Hoe
groter deze correlatie, hoe meer verschillen er zijn tussen de centra. Bij het vergelijken van de radiotherapeutische centra is het belangrijk dat gevonden verschillen
daadwerkelijk toe te schrijven zijn aan verschillen in
ervaren kwaliteit en niet aan antwoordtendenties van
bepaalde groepen patiënten.8 Om de vergelijking tussen centra eerlijk uit te voeren, werden de gemiddelden
bij deze analyse dan ook gecorrigeerd voor leeftijd, opleiding en ervaren gezondheid van de patiënten.
Om inzicht te krijgen in welke aspecten van de radiotherapeutische zorg volgens patiënten het meest aan
verbetering toe zijn, werd voor alle vragen uit de belangenvragenlijst het gemiddelde berekend. Deze zogeheten belangscores werden vervolgens vermenigvuldigd
met het percentage patiënten dat een negatieve ervaring rapporteerde op dezelfde aspecten in de ervaringenvragenlijst, en gedeeld door 100. Dit resulteerde in
verbeterscores: indicaties van verbeterpotentieel vanuit het perspectief van de patiënt. Een hogere score
betekent dat een verbetering van het kwaliteitsaspect
vanuit het perspectief van de patiënt een hoge(re) prioriteit heeft.
ERVARINGEN MET DE RADIOTHERAPEUTISCHE ZORG
RESPONDENTEN

De vragenlijst is verstuurd naar 2.970 radiotherapiepatiënten van 17 radiotherapeutische centra. Van 1.960
patiënten ontvingen we een bruikbare vragenlijst terug
(respons 69,5%). De gemiddelde leeftijd van de respon-
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TABEL 3. Gemiddelde scores op de thema’s informatie en communicatie, afronding en nazorg, en het
algemene oordeel uitgesplitst naar doel van de behandeling (curatief versus palliatief).
Doel behandeling

Informatie en
communicatie (1-4)

Afronding en nazorg (1-4)

Rapportcijfer (0-10)

Curatief

3,45

3,49

9,16

Palliatief

3,36

3,35

9,01

TABEL 4. Gemiddelde scores op de thema’s bejegening door de radiotherapeut, afronding en nazorg, en het
algemene oordeel uitgesplitst naar aantal bestralingssessies.
Aantal bestralingen

Bejegening
radiotherapeut (1-4)

Afronding en nazorg (1-4)

Rapportcijfer (0-10)

Minder dan 5 bestralingen

3,78

2,79

8,58

Tussen 5-10 bestralingen

3,94

3,29

9,06

Tussen 11-20 bestralingen

3,91

3,47

9,14

Tussen 21-30 bestralingen

3,90

3,49

9,14

Meer dan 30 bestralingen

3,90

3,50

9,18

denten en de man/vrouwverhouding verschilden niet
tussen de respondenten en non-respondenten (respectievelijk t=0,65; p=0,51 en χ2=0,21; p=0,64).
Tabel 1 (pagina 16/17) geeft een overzicht van de kenmerken van de respondenten. Iets meer dan de helft
van de respondenten was vrouw. De meeste respondenten waren tussen 55 en 74 jaar oud. Het merendeel
van de respondenten had lager voorbereidend of middelbaar onderwijs genoten en beoordeelde de eigen gezondheid als goed. Meer dan de helft van de respondenten onderging radiotherapie voor een vorm van
kanker aan de (secundaire) geslachtsorganen, zoals
borstkanker (37,4%) of penis-, prostaat- of zaadbalkanker (mannelijke geslachtsorganen: 15,2%). De bestralingsbehandeling bestond bij de meeste respondenten
uit 21 tot 30 bestralingen (43%), gevolgd door 11 tot 20
bestralingen (22,8%). Deze bestralingen vonden veelal
uitwendig plaats (89,9%). Slechts 2,7% van de respondenten gaf aan inwendige bestralingen, ofwel brachytherapie, te hebben ondergaan. Het merendeel van de
respondenten gaf aan dat de behandeling curatief van
aard was (75,9%) en een kleinere groep zei dat het om
palliatieve zorg ging (21,9%).

ERVARINGEN MET RADIOTHERAPIE BIJZONDER
POSITIEF

Het gemiddelde algemene oordeel dat patiënten toekennen aan de radiotherapeutische zorg was een 9,1
(sd=0,97). Ruim 85% van de patiënten zou de zorg die
zij kregen ook beslist aanbevelen aan familie en vrienden die radiotherapie nodig hebben. Slechts 0,7% zou
dit beslist niet (0,1%) of waarschijnlijk niet (0,6%) doen.
In Tabel 2 staan de gemiddelde scores op de thema’s (op
een schaal van 1 tot 4) en de bijbehorende 95%-betrouwbaarheidsintervallen. Patiënten waren over het
algemeen erg positief over alle kwaliteitsthema’s. Ze
waren net wat minder positief over de thema’s informatie en communicatie, en afronding en nazorg.
VERSCHILLEN IN ERVAREN KWALITEIT VAN
RADIOTHERAPIE

De ervaringen met radiotherapie van patiënten met diverse soorten kanker verschilden niet van elkaar
(p>0,05). Patiënten met minder bestralingssessies rapporteerden minder positieve ervaringen met de bejegening door de radiotherapeut (F(4)=2,54; p=0,04) en
de afronding van de behandeling en nazorg (F(4)=7,25;

1
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TABEL 5. Gecorrigeerde gemiddelde, range van gemiddelde scores en bijbehorende intraklassecorrelaties
(ICC) van de radiotherapeutische centra op de diverse kwaliteitsthema’s (n=592).
Schaal

Gecorrigeerd gemiddelde (sd)a

Range-gemiddelden centraa

ICC in %

Ontvangst op de afdeling

3,92 (0,02)

3,88-3,95

0,94***

Bejegening radiotherapeut

3,89 (0,02)

3,84-3,92

0,95***

Bejegening laboranten

3,92 (0,01)

3,90-3,95

0,64**

Informatie en communicatie

3,49 (0,05)

3,34-3,56

1,08***

Afronding en nazorg

3,49 (0,13)

3,18-3,69

4,03***

Algemeen oordeel

3,92 (0,02)

8,87-9,43

2,90***

gemiddelden gecorrigeerd voor leeftijd, opleiding en ervaren gezondheid.
ICC = percentage van de variantie in de antwoorden dat toe te schrijven is aan verschillen tussen radiotherapeutische centra.
** p<0,05; *** p<0,001
a

p<0,0001). Ook gaven ze een lager algemeen oordeel
(F(4)=3,70; p<0,01) dan patiënten met meer bestralingssessies. Patiënten die radiotherapie ontvingen
vanuit palliatief doel rapporteerden daarnaast negatie
vere ervaringen met de informatie en communicatie
(F(1)=6,33; p<0,05) en de afronding van de behandeling en nazorg (F(1)=9,14; p<0,01) dan patiënten die
radiotherapie vanuit curatief doel ontvingen (zie Tabel 3
op pagina 19). Ook gaven zij een lager algemeen oordeel dan patiënten met curatief bestralingsdoel
(F(1)=8,04; p<0,01). Hoewel het ging om kleine verschillen, bleek vooral de patiëntengroep die minder
dan vijf keer werd bestraald iets minder positief te zijn
over de kwaliteitsthema’s (zie Tabel 4 op pagina 19).
De ervaringen van patiënten verschilden ook tussen de
radiotherapeutische centra. Deze verschillen werden
gevonden op alle schalen en algemeen oordeel, maar
waren niet erg groot. De ervaringen verschilden het
meest op het kwaliteitsthema ‘afronding en nazorg’; ongeveer 4%. In Tabel 5 staan per thema het gecorrigeerde
gemiddelde, het laagst en hoogst scorende radiotherapeutische centrum (range) en het percentage variantie
in de antwoorden van de respondenten dat toe te schrijven is aan verschillen tussen de centra (ICC).
PRIORITEITEN VAN PATIËNTEN

In Tabel 6 staan de vijf aspecten die patiënten het belangrijkste en minst belangrijk vonden als het gaat om
de kwaliteit van de radiotherapeutische zorg. Patiënten
hechtten vooral waarde aan een goede samenwerking

JA A RG A NG14 J A N U A R I 2 017

en afstemming tussen afdelingen en ziekenhuizen en
aan een radiotherapeut die deskundig is en op de hoogte van het persoonlijke dossier.
Vervolgens werd gekeken naar de verbeterscores. Binnen het CQI-onderzoek worden kwaliteitsaspecten met
een verbeterscore hoger dan 1 doorgaans gezien als aspecten waarop verbetering nodig is. Dit was bij slechts
één aspect het geval, namelijk het bespreken van keuzemogelijkheden van de behandeling tijdens het intakegesprek (verbeterscore 1,21). De gemiddelde belangscore voor dit aspect was een 3,51 en 34,4% gaf
aan dat de keuzemogelijkheden niet zijn besproken tijdens het intakegesprek. De overige verbeterscores varieerden van 0,02 tot 0,92.
DISCUSSIE
De kwaliteit van de radiotherapeutische zorg, gezien
door de ogen van de patiënt, is goed tot zeer goed te
noemen. Dat geldt vooral voor kwaliteitsthema’s als de
ontvangst op de radiotherapieafdeling, de bejegening
door de radiotherapeut en de bejegening door de laboranten. Patiënten waren iets minder positief over de informatie en communicatie, en de afronding van de behandeling en nazorg, maar ook over deze thema’s waren
de meeste patiënten vrij positief. Gemiddeld beoordeelden de respondenten de radiotherapeutische zorg dan
ook met een 9,1 (op een schaal van 0 tot en met 10).
Patiënten met minder dan vijf bestralingssessies waren
minder positief over de bejegening door de radiotherapeut, de afronding en nazorg, en de zorg in het alge-
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TABEL 6. Top 5 meest en minst belangrijke kwaliteitsaspecten van de radiotherapeutische zorg volgens
patiënten.
Top 5 meest belangrijke kwaliteitsaspecten*

Top 5 minst belangrijke kwaliteitsaspecten*

Samenwerking met verwijzend ziekenhuis

3,88

Voorzieningen in wachtruimte

2,39

Radiotherapeut deskundig op het gebied
van radiotherapie

3,84

Keuze tijdstip bestralingen

2,71

Geen tegenstrijdige informatie ontvangen

3,82

Prettig verblijf wachtruimte en behandelkamers

2,91

Afstemming behandeling en onderzoeken
met andere afdelingen en ziekenhuizen

3,79

Gedurende behandeling steeds dezelfde radio
therapeut

2,92

Radiotherapeut op de hoogte van persoonlijk
dossier

3,79

Afspraken met radiotherapeut vinden plaats op
afgesproken tijd

3,04

* Schaal loopt van 1 (niet belangrijk) tot 4 (heel erg belangrijk).

meen in vergelijking met patiënten bij wie de behandeling uit meer bestralingssessies bestond. Het gaat hier
om een patiëntengroep die weinig tijd krijgt om een
vertrouwensband op te bouwen met zorgverleners en bij
wie waarschijnlijk ook geen gewenning of gevoel van
routine ontstaat bij de behandeling. Dit zou een mogelijke verklaring kunnen zijn voor het verschil in waardering met patiënten die meer bestralingssessies ondergaan. Patiënten die radiotherapie kregen vanuit palliatief
doel waren evenzeer minder positief over de afronding
en nazorg van de behandeling, en de radiotherapeutische zorg in het algemeen, dit in vergelijking met patiënten met een curatief bestralingsdoel. Voor een deel gaat
het hier hoogstwaarschijnlijk om dezelfde patiëntengroep; patiënten die palliatieve zorg ontvangen krijgen
relatief vaak een kortdurende radiotherapie.
Door de gestandaardiseerde uitvraag van patiëntervaringen in dit onderzoek kon naast een landelijk beeld
van de kwaliteit van de radiotherapeutische zorg, ook
worden gekeken naar kwaliteitsverschillen tussen de
17 deelnemende radiotherapiecentra. Hieruit bleek dat
de ervaren kwaliteit van de radiotherapeutische zorg
verschilt tussen de radiotherapeutische centra in Nederland. De gevonden verschillen zijn echter klein en te
duiden als het verschil tussen ‘heel goed’ en ‘uitstekend’. Gezien de hoge scores van de radiotherapiecentra zijn deze verschillen mogelijk klinisch minder relevant. Bij het bepalen van de verschillen tussen
radiotherapeutische centra is rekening gehouden met
verschillen in patiëntkenmerken. Toekomstig onderzoek zou kunnen bekijken of verschillen in ervaringen

samenhangen met regionale verschillen en kenmerken
van de zorginstelling (bijvoorbeeld totaal aantal behandelingen) en zorgverlener (bijvoorbeeld opleiding en
jaren ervaring).
De resultaten uit het huidige onderzoek geven al met al
aan dat het goed gesteld is met de radiotherapeutische
zorg in Nederland. Dit kan ook worden geconcludeerd
in vergelijking met andere zorgsectoren. In CQI-gerelateerd onderzoek werd niet eerder zo’n hoog algemeen
oordeel toegekend door patiënten.9 Ter vergelijking, in
voorgaand onderzoek naar borstkankerzorg en de oncologische zorg in het algemeen waardeerden patiënten
de zorg respectievelijk met een 8,1 en 8,2 op een schaal
van 0 tot en met 10.10, 11 De hoge waardering voor de
radiotherapeutische zorg zou te maken kunnen hebben
met de aard van de aandoening waarmee deze patiëntengroep te maken heeft. Kanker is een zeer ernstige
aandoening die een grote invloed heeft op het dagelijks
functioneren van mensen. Zo ervaart 8 op de 10 mensen met kanker lichamelijke problemen en meer dan de
helft van de mensen met kanker (59%) heeft last van
emotionele problemen.10 De emotionele en fysieke problemen waarmee kankerpatiënten te maken hebben,
kunnen ervoor zorgen dat zij negatieve ervaringen met
de zorg meer relativeren of dankbaarder zijn voor de
hulp die zij krijgen. Tevens typeert de radiotherapeutische sector zich als een specialisme waar relatief veel
tijd en aandacht wordt besteed aan patiënten, aldus de
werkgroep betrokken bij het huidige onderzoek. Zo
wordt er veel persoonlijke aandacht gegeven tijdens de
bestraling en duurt een standaardconsult met een
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AANWIJZINGEN VOOR DE PRAKTIJK
1 Patiëntervaringen zijn een waardevolle informatiebron voor radiotherapiecentra en het kwaliteitsbeleid
van radiotherapie in het algemeen.
2 De kwaliteit van de radiotherapeutische zorg, gezien door de ogen van de patiënt, is goed tot zeer goed
te noemen.
3 Om de best mogelijke radiotherapeutische zorg te kunnen geven, dienen radiotherapiecentra een goede
samenwerking met doorverwijzende zorginstellingen te faciliteren en rekening te houden met de behoeften van specifieke patiëntengroepen.

radiotherapeut gemiddeld een halfuur tot een uur.
Gegeven de zeer positieve ervaringen van patiënten, zijn
er weinig punten te noemen waarop de radiotherapeutische zorg nodig dient te verbeteren vanuit het oogpunt
van de patiënt. Patiënten die minder dan vijf bestralingen
kregen en patiënten die naar eigen zeggen palliatieve
zorg kregen, waren minder positief over enkele kwaliteits
aspecten, waaronder de afronding van de behandeling
en nazorg. De radiotherapeutische centra zouden bij het
verder verbeteren van de door hen geboden zorg extra
aandacht kunnen hebben voor deze specifieke patiëntengroep(en) en aspecten. Toch wel het belangrijkste punt
van aandacht voor patiënten in het algemeen is goede
communicatie en informatievoorziening over keuzemogelijkheden ten aanzien van de radiotherapiebehandeling. Ruim een derde van de respondenten in het onderzoek gaf aan dat dit onderwerp niet ter sprake werd
gebracht in het radiotherapiecentrum, terwijl men hier
wel veel belang aan hecht. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat een groot deel van de patiënten
al met een behandeladvies/plan wordt doorverwezen
naar een radiotherapiecentrum. Dit resultaat toont
zodoende het belang van goede samenwerking en taak
afstemming tussen radiotherapiecentra en doorver
wijzende ziekenhuizen/huisartsen. Radiotherapiecentra
hebben een belangrijke taak in het faciliteren van deze
afstemming met lokale ziekenhuizen.

kaart te brengen met behulp van een veelzijdige indicatorenset.4 Met de toenemende maatschappelijke interesse in patiëntbetrokkenheid in kwaliteit van zorg,
kon een indicator vanuit het patiëntenperspectief niet
ontbreken. De resultaten uit het huidige onderzoek bieden een waardevolle aanvulling voor zowel het kwaliteitsbeleid van de NVRO voor de gehele sector als de
afzonderlijke radiotherapeutische centra. Met de
CQ-index Radiotherapie kan de zorg worden bekeken
vanuit het perspectief van diegene waar het allemaal
om draait: de radiotherapiepatiënt zelf.
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