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In de wetenschap dat één op de 

drie mensen ooit kanker krijgt, ligt 

het voor de hand, dat er zowel 

in de eerste- als tweedelijnszorg 

veel aandacht is voor deze ziek-

te. Zowel op het gebied van pre-

ventie, diagnose, behandeling en 

nazorg zijn er veel ontwikkelingen 

waardoor niet alleen de overle-

vingskans groter wordt, maar 

ook het leven met kanker draag-

lijker kan zijn. In deze uitgave van 

Praktijk besteden we uitgebreid 

aandacht aan de verschillende 

facetten van het oncologisch 

zorglandschap.
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Tijdens de pandemie bedachten dr. Ingeborg Vriens 
(foto rechts) en Edith Maes, beiden werkzaam in het 
MUMC+ Comprehensive Cancer Center (MCCC), 
een route om patiënten die niet per se naar het zie-
kenhuis hoeven te komen op afstand te behandelen. 
Wat uit nood werd geboren, krijgt nu een vervolg als 
het aan de beide collega’s, veel patiënten en intus-
sen ook al veel netwerkpartners ligt. 

“We doen er alles aan om de impact van een oncologi-
sche behandeling op het leven van patiënten te vermin-
deren”, vertelt Ingeborg Vriens. Zij is internist-oncoloog 
in het MUMC+, gespecialiseerd in de behandeling van 
patiënten met borstkanker. Daarnaast houdt zij zich be-
zig met het stroomlijnen van de oncologische zorg om de 
behandellast voor de patiënt zo klein mogelijk te maken. 
“Door COVID gedreven ontwikkelden wij voor patiënten 
die hun chemotherapie in tabletvorm krijgen een cyclus 
die op afstand kan plaatsvinden. De route bestaat uit 
bloedprikken op een locatie dichtbij de patiënt thuis of 
zelfs thuis door de eigen bloedprikdienst van het MCCC, 

een consult via (beeld)bellen en als alle waarden goed 
zijn, bezorging van de medicatie aan huis. Veel patiën-
ten hebben deze zorg als prettig ervaren. Het scheelde 
hen de rit naar het ziekenhuis en in veel gevallen ook de 
stress die daarmee samenhangt.”

Terug naar normaal “Na COVID ging alles weer terug 
naar normaal”, vult Edith Maes, hoofd van de Poli Oncolo-
gie in het MUMC+ Comprehensive Cancer Center, aan. 
“Ten aanzien van de patiëntengroep die chemotherapie 
in pilvorm krijgt, besloten we echter de deur voor zorg op 
afstand open te houden. Patiënten die voor het bloed-
prikken en hun consult naar het ziekenhuis willen komen, 
zijn welkom. Soms is het zelfs aan te raden om het bloed-
prikken in het ziekenhuis te laten doen. Door de chemo-
therapie kunnen bloedvaten aangedaan zijn, waardoor 
prikken lastig is. Maar dankzij de betrokkenheid van veel 
huisartsen kunnen patiënten nu ook in de eigen huisartsen-
praktijk dichtbij huis bloed laten prikken. Dit gebeurt nu 
nog op kleine schaal, want het idee om zorg te verbinden 
aan keuzemogelijkheden heeft logistiek heel wat voeten 
in de aarde. We zitten met verschillende organisaties, 
waaronder het laboratorium, de bloedprikdienst, trans-
murale zorg, huisartsen en ZIO aan tafel om dit initiatief 
verder te onderzoeken en te stroomlijnen.”

Patiëntervaringen “In de tussentijd”, vervolgt Ingeborg, 
“houden we goed in de gaten hoe onze patiënten de 
zorg dichtbij huis voor een chemotherapie-behandeling 
beleven. Of het hebben van meer keuzemogelijkheden 
daadwerkelijk meerwaarde heeft of dat wij het gemak 
voor de patiënt belangrijker vinden dan de patiënt zelf. 
Het patiëntenpanel van het MCCC is daarom nauw bij dit 
initiatief betrokken. Regelmatig monitor ik daarnaast zelf 
patiëntervaringen. Ik krijg dan terug dat patiënten het fijn 
vinden dat zij minder vaak naar het ziekenhuis hoeven 
te komen. Dat zij het belangrijk vinden om bijvoorbeeld 
samen face to face een scan te bekijken, maar dat het 
bloedprikken gerust elders kan.”

Oncologische zorg 
dichtbij huis

“Patiënten vinden het belangrijk om 
bijvoorbeeld samen face to face

een scan te bekijken, maar voor de meesten kan
het bloedprikken ook gerust buiten het

ziekenhuis gebeuren”

INGEBORG VRIENS



Accreditatie een mooi
compliment én instrument voor 

verdere verbetering
De Europese Organisatie van Kanker Instituten (OECI) heeft het Maastricht UMC+ Oncologiecen-
trum vorig jaar erkend als Comprehensive Cancer Center. Het kwaliteitskeurmerk geeft aan dat het 
MUMC+ Comprehensive Cancer Center (MCCC) oncologische zorg, wetenschappelijk onderzoek 
en onderwijs in samenhang en op excellent niveau aanbiedt. “Het oncologisch onderzoek neemt 
vanuit Maastricht een grote vlucht. De patiëntenzorg mag hierbij echter niet uit het oog verloren 
worden en een tip: neem de huisarts mee in de oncologische patient journey. Hier blijft nog kennis 
liggen”, aldus Yvo Kesler.

Yvo Kesler is huisarts en kaderhuisarts palliatieve zorg in Huisartsenpraktijk Daalhof in Maastricht. Hij is bij 
het MCCC betrokken om de verbinding tussen de eerste en tweede lijn te vinden en ziet op deze route nog 
verbetermogelijkheden. “Het keurmerk is een groot compliment, maar is nu vooral op onderzoek gericht”, 
zegt hij. “Het is bekend dat ik een pleitbezorger ben van mensgerichte zorg en advanced care planning, 
waarin de patiënt zelf de regie heeft in palliatieve trajecten. De aandacht hiervoor is zeker ook in de onco-
logiezorg van het MUMC+ toegenomen. Dat is een goede zaak. Ik hoop dat de accreditatie het ziekenhuis 
nu gaat helpen om zijn kwaliteiten beter te profileren. Want, in de dagelijkse zorgpraktijk weten veel men-
sen en ook sommige collega’s niet dat het MCCC bij de top drie van ons land hoort. Dat er fantastische 
ontwikkelingen plaatsvinden en er artsen werken die de beste zorg aan hun patiënten willen leveren, dat 
de ondersteuning en begeleiding van kankerpatiënten uitstekend geregeld is, dat het warm en sfeervol in-
gericht is, noem maar op. Vooral bij patiënten leeft nog het beeld van het academische ziekenhuis waar je, 
zoals dat vroeger vaak het geval was, telkens iemand anders voor je hebt. Ik zie daardoor nog altijd mensen 
die liever naar een ander, kleiner ziekenhuis verwezen willen worden.”

De patiënt heeft baat bij topzorg, maar behoefte aan menselijke zorg. Die combinatie is de spil waar het vol-
gens Yvo Kesler in de zorg in het algemeen en in de oncologiezorg in het bijzonder om moet draaien. “Het 
is de uitdaging om patiënten niet straks, maar nu van al dat mooie onderzoek dat in Maastricht plaatsvindt 
te laten profiteren en de resultaten daarvan ook zichtbaar te maken. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat 
er nog altijd veel kennis blijft liggen doordat de eerste lijn onvoldoende meegenomen wordt in oncologische 
zorgtrajecten. Te vaak is het voor huisartsen moeilijk om de juiste specialist aan de lijn te krijgen om ervoor 
te zorgen dat een patiënt op de juiste plek terechtkomt. En niet zelden krijgt een huisarts niet direct een 
terugkoppeling dat een patiënt die hij doorverwijst een oncologische diagnose heeft. Doordat huisartsen 
vaak later betrokken worden, blijft ook waardevolle informatie liggen. Bijvoorbeeld over de thuissituatie van 
de patiënt en de vraag of die een behandeling aankan of wat diens behandelwensen zijn. Door betere over-
legmogelijkheden tussen eerste en tweede lijn zou dit sterk verbeterd kunnen worden. Het zou fantastisch 
zijn als deze overleggen structureel deel uitmaken van de oncologische zorgpaden. Ik weet dat hier op dit 
moment keihard aan gewerkt wordt. Dat stemt hoopvol.”
Lees meer over het MCCC op https://oncologie.mumc.nl/.
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“De patiënt heeft baat bij topzorg maar 
behoefte aan menselijke zorg. 

Die combinatie is de spil waar het in de 
zorg in het algemeen en in de oncologie-
zorg in het bijzonder om moet draaien.” 

YVO KESLER
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Kanker heeft diepe impact op iedereen die ermee wordt geconfronteerd. Maar wanneer je in de bloei van je leven bent, brengt deze 
ziekte natuurlijk heel andere vragen en zorgen met zich mee. Kan ik mijn opleiding nog afmaken? Sporten. Stappen. Vrijen. Een gezin 
stichten. Oud worden. In het Maastricht UMC+ Comprehensive Cancer Center (MCCC) kunnen 18 t/m 39-jarigen – Adolescents & Young 
Adolescents – terecht bij de AYA-poli voor leeftijdsspecifieke zorg die samenhangt met hun medische behandeling.

Voorste rij van links naar rechts: Esther Diederen, geestelijk verzorgende | Celine Gillissen, AYA casemanager | 
Joyce de Vos, AYA projectleider.
Achterste rij van links naar rechts: Roy Lalisang, medisch oncoloog | Astrid Demandt, internist-hematoloog | 
Claudia Geesing, AYA casemanager | Helga Nauta, gezondheidspsycholoog | Femke Bruls, AYA casemanager.
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“Bij iedereen in de leeftijdscategorie 18 t/m 39 jaar, die in het 
MUMC+ de diagnose kanker krijgt, introduceren wij het AYA-pro-
gramma”, vertelt Céline. “Wij zien dan ook AYA’s vanuit alle kanker-
specialismen. Tijdens een intakegesprek bekijken we wat er bij de 
patiënt en hun naasten speelt in het leven en aan welke onder-
steuning zij naast de medische behandeling behoefte hebben. 
Denk aan het omgaan met emoties en angsten, concentratie en 
vermoeidheid, het in stand houden of verbeteren van de conditie, 
maar ook vruchtbaarheid, seksualiteit, vriendschappen en relaties, 
studie, verzekeringen, hypotheken, noem maar op. Kanker raakt 
alle facetten van het leven. Wij zien bijvoorbeeld jonge ouders 
die worstelen met de vraag hoe je kleine kinderen vertelt dat je 
kanker hebt. Maar ook zzp’ers die in paniek raken omdat zij door 
hun ziekte tijdelijk niet kunnen werken. Wij kunnen hen in contact 
brengen met bijvoorbeeld een arbeidsdeskundige om uit te zoeken 
waar zij recht op hebben.”
Voorop staat dat het een vrije keuze is om deel te nemen aan 
AYA-zorg’’, vervolgt Femke. “Ook de aard en duur van de onder-
steuning verschillen van persoon tot persoon. De patiënt ontvangt 
zorg op maat afhankelijk van de hulpvraag en behoeften op dat 
moment. Zo kan de patiënt bijvoorbeeld deelnemen aan een van de 
jongerengroepen die het MCCC regelmatig onder begeleiding van 
een psycholoog in het ziekenhuis organiseert. Er is ook een mo-
gelijkheid om deel te nemen aan oncologische revalidatie of een 
verwijzing naar een andere discipline. We kijken ook vooruit. We-
tende dat veel chemobehandelingen impact hebben op iemands 
vruchtbaarheid, controleren wij tijdens het eerste gesprek met de 
patiënt bijvoorbeeld ook of de behandelaar het onderwerp fertiliteit 
heeft besproken, zodat daar waar mogelijk voor de start van de 
behandeling op geanticipeerd kan worden. En sommige patiënten 
doen pas een beroep op ons als hun behandeling klaar is. Dat kan, 
sommige vragen duiken pas later in het leven op. Voor alle trajecten 
geldt dat de sleutel bij de patiënt ligt. Wij kunnen de zorgen niet 
overnemen, wel kunnen wij tips en handvaten bieden die de patiënt 
vooruit helpen. Dat wordt enorm gewaardeerd.”

Nieuwe ontwikkelingen Vanwege de positieve impact van de 
AYA-zorg op het leven van jonge patiënten, werkt het MCCC onder 
de titel ‘survivorship’ aan uitbreiding van deze integrale, holistische 
zorgvisie die focust op kwaliteit van leven tijdens en na kanker. 
Daarnaast werkt het AYA-team nauw samen met het landelij-
ke AYA-zorgnetwerk. Onder begeleiding van dit netwerk starten 
steeds meer regionale ziekenhuizen AYA-basiszorg op. Sinds 2020 
is deze zorg een vast onderwerp in de vervolgopleidingen voor 
verpleegkundigen tot oncologieverpleegkundigen en sinds 2022 
ook binnen het regionale onderwijs voor oncologieverpleegkundigen. 
Vanuit het zorgnetwerk lopen in twee regio’s pilots in samenwer-
king met onder meer het IKNL, COMPRAYA en de Taskforce CSC 
om de AYA-zorg door te trekken in de eerste lijn. Tot slot vindt 
er wetenschappelijk onderzoek plaats naar AYA-zorg waar het 
MUMC+ als kenniscentrum aan meedoet.

Informatie voor verwijzers Zowel specialisten als huisartsen kunnen 
jongvolwassenen en volwassenen t/m 39 jaar naar de AYA-poli in 
het MCCC verwijzen. De enige voorwaarde is dat de patiënt be-
handeld is of wordt in het Maastricht UMC+. AYA’s kunnen zelf ook 
contact opnemen met de AYA-poli. De Maastrichtse poli is daar-
naast ook expertisecentrum voor regionale AYA-zorg. Het MDO 
vindt eenmaal per twee weken plaats; AYA-specialisten in andere 
ziekenhuizen in de regio kunnen hierbij aanschuiven of hun vraag 
aan het Maastrichtse AYA-team voorleggen. De AYA-poli organi-
seert daarnaast sinds kort ook bijeenkomsten en workshops in 
samenwerking met het Toon Hermans Huis Maastricht, waarnaar 
verwezen kan worden. 

Meer informatie op https://oncologie.mumc.nl/ondersteunende-zorg/
jong-en-kanker-aya, https://ayazorgnetwerk.nl/ of stuur een mail 
naar aya.mccc@mumc.nl.

AYA-zorg voor Adolescents
& Young Adolescents
Céline Gillissen en Femke Bruls zijn allebei casemanager bij de AYA-poli van het Maastricht UMC+ Comprehensive Cancer Center 
(MCCC). De casemanagers werken in het AYA-team samen met een psycholoog, sportarts, geestelijk verzorger, maatschappelijk wer-
ker, projectleider, internist-oncoloog en een internist-hematoloog. Céline is daarnaast verpleegkundig specialist hematologie i.o. en 
Femke Bruls verpleegkundig specialist in de zorg voor borstkankerpatiënten. Zij zijn jong en voelen heel goed aan waar leeftijdsgenoten 
vast kunnen lopen als kanker hun leven op z’n kop zet.
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Het Toon Hermans Huis is sinds jaar en dag een belangrijke ontmoetingsplek waar je terecht kunt voor een luisterend 
oor en een gesprek met lotgenoten als je kanker hebt. Erica Posma is naast haar werk als directeur van Huisartsen-
post Maastricht/Heuvelland ook vrijwilliger en bestuurslid van het Toon Hermans Huis Maastricht. Zij werkt met het 
team van vrijwilligers aan een programma waarmee zij de drempel van het inloophuis wil verlagen voor iedereen, oud 
en jong, die met kanker te maken heeft; patiënten en ex-patiënten, naasten, nabestaanden én verwijzers.
“Van iedereen die gebruikmaakt van onze ondersteuning horen we dat ze de steun die zij in het Toon Hermans Huis 
ervaren zo waardevol vinden”, licht Erica toe. “Dat zij na een kopje koffie of activiteit vol energie weer naar huis gaan. 
Toch ervaren veel mensen een drempel. Die willen we verlagen door al bij de poort van de zorg aanwezig te zijn. 
De band tussen het Toon Hermans Huis en het MUMC+ was altijd al hecht. Vanaf 2023 wordt onze samenwerking 
ook zichtbaar doordat onze vrijwilligers een plek krijgen op de poli van het MUMC+ Comprehensive Cancer Center 
(MCCC). Patiënten en naasten kunnen ons daar direct vragen stellen en wij kunnen bij de poort van de zorg vertellen 
wat het Toon Hermans Huis kan bieden.”

AYA-zorg Nieuw op het programma zijn ook de informatieavonden en workshops die het Toon Hermans Huis in sa-
menwerking met de AYA-poli van het MUMC+, voor jongvolwassenen met kanker, organiseert. Erica: “In feite zijn wij 
er voor alle leeftijden, maar het is begrijpelijk dat een 20-jarige minder makkelijk aanschuift bij activiteiten met alleen 
ouderen aan tafel. De eerste activiteiten die wij samen met de AYA-poli hebben georganiseerd zijn een kookworkshop 
over voeding en kanker, en een avond in het teken van mindfullness. AYA’s kunnen ook zelf aangeven waar zij behoef-
te aan hebben. Wij faciliteren hun ideeën graag en als het nodig is ontzorgen wij hen ook tijdens de bijeenkomst door 
bijvoorbeeld de opvang voor hun kinderen te regelen.”

Misverstand “Veel mensen denken dat het Toon Hermans Huis er alleen is voor patiënten en ex-patiënten”, besluit 
Erica. “Dat is een misverstand. We zijn er ook voor naasten, nabestaanden én voor verwijzers. De oncologische 
revalidatie van het MUMC+ organiseert de laatste sessie van het revalidatieprogramma bijvoorbeeld in ons huis. Ook 
huisartsen kunnen gebruikmaken van onze ruimte, door een bijeenkomst voor een specifieke patiëntgroep niet in de 
eigen praktijk, maar in het Toon Hermans Huis te organiseren. Zo leg je als zorgprofessional op een heel natuurlijke 
manier de verbinding tussen de medische zorg en het leven na de behandeling. De ene patiënt komt daarna terug, de 
ander niet. Dat bepaalt iedereen zelf. De ervaring leert echter dat mensen graag terugkomen en daar veel aan hebben 
in het leven.”  Meer informatie op www.toonhermanshuismaastricht.nl.

Ondersteuning met
een lach en een traan
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“Vijf jaar geleden kreeg ik vlak na de bevalling van mijn jongste dochter 
te horen dat ik een zeer agressieve, snelgroeiende tumor had bij een 
schaamlip. In eerste instantie werd nog gedacht dat mijn klachten 
het gevolg waren van de knip bij de bevalling. Daarna werd gedacht 
dat het een cyste was. Het bleef een tijdje ongewis. Uiteindelijk is het 
weefsel in Boston terechtgekomen; daar is geconstateerd dat ik een 
zeer zeldzame en zeer agressieve tumor had, die in mijn leeftijdscate-
gorie eigenlijk niet voorkwam. 

Vanwege de onbekendheid met deze vorm van kanker in ons land 
was er geen behandelplan. Ik werd verwezen naar het Leids Univer-
sitair Medisch Centrum, waar ik geopereerd zou worden. Gelukkig 
heeft mijn arts in het MUMC+ de specialist in Leiden ervan 
kunnen overtuigen dat de operatie ook in Maastricht gedaan 
kon worden. Dat scheelde enorm bij het herstel waarvoor ik 
een paar weken in het ziekenhuis moest blijven, met twee 
kleine kindjes thuis. Na de operatie was ook nog be-
straling nodig. Drie jaar geleden is de laatste scan ge-
maakt; toen was ik schoon en kankervrij. 

Tijdens mijn behandeling werd de ondersteuning 
voor jongvolwassenen met kanker pas net 
vormgegeven. Dat wil niet zeggen dat er voor 
mij geen ondersteuning was. Ik heb contact 
gehad met een diëtist en een maatschap-
pelijk werker. Deze laatste heeft een paar 
keer een soort reiskostenvergoeding voor 
mijn gezin kunnen regelen, zodat mijn 
toenmalige partner en kinderen vaker naar 
het ziekenhuis konden komen. Wij zaten in 
die tijd in de bijstand en dan zijn extra kos-
ten snel te veel. Maar van de brede onder-
steuning zoals die in het AYA-programma 
is opgezet, was indertijd geen sprake. Ik heb 

er nu wel baat bij.  Dagelijks worstel ik nog met de gevolgen van mijn 
ziekte. Ik heb twee stoma’s, kan geen kinderen meer krijgen en heb 
lymfoedeem overgehouden aan de bestraling. Ook het idee van een 
relatie heb ik maar aan de wilgen gehangen, vanwege de fysieke be-
perking om nog gemeenschap te hebben. Al met al best grote zaken. 
Soms merk ik dat mijn kanker ook impact heeft op de kinderen, hoe 
klein ze toen ook waren. De jongste heeft er niets van meegekregen. 
Ten opzichte van haar worstel ik eerder met het feit dat ik veel tijd van 
haar jongste jaren heb gemist. De oudste heeft wel herinneringen; zij 
kan zich nog goed herinneren hoe mijn arts haar altijd aan het lachen 
bracht. En als iemand het woord kanker gebruikt in een scheldwoord 

wordt zij boos. 

Mijn kinderen weten niet wat ik heb gehad, maar voelen 
feilloos aan dat het iets heftigs was. Zelf weet ik hoe 
het is om op jonge leeftijd je ouders te verliezen. Ik 
doe er daarom alles aan om hen veilig en gelukkig te 
laten opgroeien met een moeder. Die diepe wens is 
een enorme drijfveer geweest bij mijn herstel. Ik heb 
de draad goed kunnen oppakken. Ik ben geluk-

kig, maar soms duikt de angst toch weer op. Dan 
voel je iets en flitst meteen de gedachte  ‘het zal 

toch niet…?’ door mijn hoofd. Nu ik iets verder 
ben vraag ik mij ook af of er nog iets valt te 
verbeteren aan de beperkingen die ik aan 
mijn behandeling heb overgehouden. 

De kanker is dan misschien weg, het 
leven met kanker blijft. Goed dus dat 
er nu een AYA-programma is dat 
mensen in mijn leeftijdsfase hier-
bij op alle mogelijke fronten kan 
ondersteunen.”

praktijkUIT DE

Het leven met kanker blijft

Patricia Lousberg is 32 jaar en moeder van twee dochters. Een halfjaar na de geboorte van haar jongste dochter werd bij haar een 

kwaadaardige tumor ontdekt. Na een intensieve behandeling werd zij drie jaar geleden schoon verklaard. 

“Het AYA-programma (zie pagina 6, red.) bestond toen ik ziek was nog niet, maar sinds kort maak ik er toch gebruik van. 

Ook al heb ik gelukkig geen kanker meer, de nasleep blijft.”
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Dr. Annemie Courtens is coördinator van het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het Maastricht UMC+ (EPZ-M). Binnen de 
kaders van de drie academische taken – consultatie, onderzoek en onderwijs – is dit team volop in beweging. Een nieuw project 
waarvoor huisartsen zich nog kunnen aanmelden behelst de inrichting van proactieve palliatieve zorg voor kwetsbare ouderen. 
Om de palliatieve zorg te optimaliseren en ondersteuning te bieden bij grote (levens)vraagstukken waar zorgprofessionals vaak 
tegenaan lopen in de praktijk.

Een proactief palliatief 
zorgplan zorgt voor rust

Tegen het decor van de vergrijzing neemt het aantal palliatieve patiën-
ten gestaag toe. Jaarlijks ligt het aantal consulten dat het consul-
tatieteam van EPZ-M verricht op ruim 700. “De verhouding tussen 
vragen vanuit de eerste lijn en het ziekenhuis gaat tamelijk gelijk 
op”, licht Annemie toe. “Iets meer dan de helft van de verwijzingen 
krijgen wij van huisartsen, de andere helft van medisch specialis-
ten of artsen in opleiding. In de afgelopen tijd hebben wij veel tijd 
gestoken in het opleiden van (wijk)verpleegkundigen op het gebied 
van palliatieve zorg. Sindsdien zien we dat ook deze beroepsgroep, 
die veel te maken heeft met palliatieve patiënten, ons steeds vaker 
weet te vinden.” 

Symptoombestrijding en andere problemen Verreweg de meeste 
vragen die de consulenten van het EPZ-M voorgelegd krijgen gaan 
over bestrijding van pijn, misselijkheid, benauwdheid, de aanpak 
van een delier en het behandelen van obstipatie. “Dat zijn symp-
tomen die vaak voorkomen in de palliatieve fase”, legt Annemie 
uit. “Daarnaast bieden wij ondersteuning bij psychosociale pro-
blematiek, palliatieve sedatie, zingevingsproblematiek en ethische 
dilemma’s. Bijvoorbeeld als de familie haast heeft bij palliatieve se-
datie en druk uitoefent op de arts. Wij nemen de zorg nooit over, 
maar voorzien zorgverleners van een mogelijkheid om te sparren 
over hun mogelijkheden. Niet zelden kan het advies van een expert 
‘van buiten’ dan voor een doorbraak in de discussie zorgen. Het 
liefst wil je dergelijke dilemma’s in de laatste fase van iemands leven 
natuurlijk voorkomen. Dat kan door proactief een zorgplan te maken 
waarin de behandelend specialist, huisarts of praktijkondersteuner 
samen met de patiënt en diens mantelzorger de doelen en wensen 
bespreekt en vastlegt. Uit ervaring én literatuur weten we inmiddels 

dat zo’n plan rust geeft en dat de zorg dan beter aansluit op de 
wensen van de patiënt.”

Informatie voor verwijzers Elke zorgprofessional in Zuid- en Midden- 
Limburg kan laagdrempelig telefonisch contact opnemen met het 
EPZ-M. Het consultatieteam is telefonisch bereikbaar via 0900 - 
72 55 486 (gratis). Binnen een uur is er een advies en binnen enkele 
dagen een terugkoppeling of er mogelijk extra ondersteuning nodig 
is. Artsen kunnen palliatieve patiënten die mobiel zijn ook naar de 
poli van het expertisecentrum in het MUMC+ verwijzen. Voor complexe 
vragen kan een bedside consult (thuis, in het verpleeghuis of 
ziekenhuis) worden aangevraagd. Palliatieve patiënten mogen ten-
slotte ook zichzelf verwijzen om hun mogelijkheden te bespreken; 
zij kunnen hiervoor contact opnemen met de poli van het Oncologie- 
centrum van het MUMC+ via 043 - 387 64 00.

Meer informatie via https://palliatievezorg.mumc.nl.

Nieuwe pilot in Maastricht en omstreken In januari 2023 start 
het EPZ-M een pilot waarbij een consulent palliatieve zorg en een 
geestelijk verzorger van het EPZ-M in de huisartsenpraktijk aan-
sluiten bij het MDO over kwetsbare ouderen. Zodra in dat team 
ten aanzien van een specifieke patiënt de surprise question ‘zou 
het mij verbazen als deze patiënt binnen een jaar zou komen te 
overlijden?’ met nee beantwoord wordt, komen zij in actie om de 
laatste fase voor de patiënt en zijn mantelzorger te optimaliseren. 
Geïnteresseerde praktijken kunnen zich voor deze pilot aanmelden 
via a.courtens@mumc.nl.
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“Wij willen de omslag maken van
reactieve naar proactieve palliatieve 

zorg. De juiste ondersteuning op
het juiste moment in de palliatieve fase 

zorgt voor rust.” 

ANNEMIE COURTENS
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José Breedveld (PhD) is als onderzoe-
ker en diëtist betrokken bij het We-
reldkanker Onderzoekfonds, dat we-
tenschappelijk onderbouwde adviezen 
promoot op het gebied van voeding en 
kanker; in Nederland onder meer via 
www.voedingenkankerinfo.nl. 

“Jaarlijks krijgen 123.000 mensen in ons 
land kanker. Ongeveer 40% daarvan is ge-
relateerd aan leefstijlfactoren. Van dit hoge 
percentage zou je kunnen zeggen dat je het 
al dan niet krijgen van kanker zelf in de hand 
hebt. Ik vind dit te kort door de bocht en het 
is ook niet waar. Kanker is het gevolg van 
een combinatie van factoren die het risico 
op kanker verhogen, leefstijlfactoren zijn 
daar een onderdeel van. Na roken, zijn over-
gewicht en te weinig beweging belangrijke 
factoren die kunnen bijdragen aan het ont-
staan van kanker. Maar je kunt de verant-
woordelijkheid voor een goede leefstijl niet 
alleen bij het individu leggen. Onze leefom-
geving heeft zich in de loop der tijd zo ont-
wikkeld dat we nu vooral calorierijk, vetrijk, 
suikerrijk en bewerkt voedsel eten. Het Voe-
dingscentrum heeft onlangs geconstateerd 
dat ruim 80% van de voedingsmiddelen 
in supermarkten ongezond is en niet past 
binnen de aanbevelingen van de Schijf van 
Vijf. Ook in het straatbeeld worden we voort-
durend verleid door ongezond eten. Daarbij 
worden we ook nog eens continu in de war 
gebracht door desinformatie. Bijvoorbeeld 

over het feit dat brood ongezond zou zijn. 
Het is kortom een hele uitdaging om een ge-
zond leefpatroon te hebben. Onze regering 
kan veel doen om dit te veranderen. Ze be-
raden zich al een tijdje op het invoeren van 
een suikertaks. In landen waar deze belas-
ting is ingevoerd zie je dat de verkoopcijfers 
van suikerrijke dranken door de suikertaks 
enorm dalen, terwijl producenten gezon-
dere alternatieven gaan ontwikkelen, want 
zij willen verkopen. De overheid kan nog veel 
meer doen door gezond eten, zoals groente 
en fruit, goedkoper en dus toegankelijker te 
maken. En ook in het sociale domein heeft 
de overheid een belangrijke sleutel voor 
verbetering in handen, door een gezonde 
leefomgeving in te richten die ruimte biedt 
aan ontmoeting, sport en spel, een buurt-
moestuin, noem maar op. Tenslotte pleit ik 
voor integrale aandacht voor voeding en 
een gezonde leefstijl in het onderwijs. Mensen 
kunnen nu haast geen gezonde keuzes 
maken en we leren het onze kinderen niet. 
Bij die basis moeten we beginnen. Collectief 
én individueel.”

In de komende tien jaar wordt een aanzienlijke stijging van het aantal kankerpatiënten verwacht. In deze toename speelt de vergrij-
zing een belangrijke rol, naast leefstijlfactoren zoals alcohol, roken, ongezond eten, onvoldoende beweging, overgewicht en zonnen. 
Zijn we als individu of collectief verantwoordelijk voor een gezonde leefstijl? We leggen deze ethische vraag voor aan onderzoeker 
en diëtist José Breedveld en filosofisch socioloog prof. dr. Klasien Horstman.

We zijn als individu of
collectief verantwoordelijk 
voor een gezonde leefstijl
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Prof. dr. Klasien Horstman is hoogle-
raar Philosophy and Sociology of Public 
Health aan de Universiteit van Maastricht. 
Recent publiceerde zij met Mare Knibbe 
het boek Gezonde Stad – Uitsluiting en-
ontmoeting in de publieke ruimte over 
gezondheidsongelijkheid, wetenschap, 
democratie en de publieke ruimte.

“Wij leven in een cultuur waarin hoge ver-
wachtingen aan techniek worden gesteld. 
Ook in de gezondheidszorg leeft de ge-
dachte dat technologie alles oplost. In het 
verlengde daarvan benaderen we zelfs 
leefstijlverandering als een techniekje. 
Deze gedachte staat niet op zichzelf maar 
past binnen de ontwikkeling in de laatste 
30 jaar, waarin het denken over preventie 
van gezondheidsproblemen is meegegaan 
in het neoliberale discours en sterk geïn-
dividualiseerd is. Alles wordt ‘vermarkt’ en 
afgeschoven naar het individu. Dus is ook 
gezond leven een individuele keuze en ver-
antwoordelijkheid. Machtige concerns mogen 
alles de markt op gooien, maar als we het 
kopen zijn we verkeerd bezig. Er wordt 
totaal voorbijgegaan aan het feit dat we in 
een samenleving leven en sterk afhankelijk 
van elkaar zijn. Daarbij is leefstijlverande-
ring niet één ding. Vrijwel dagelijks slingeren 
experts nieuwe risico’s en bevindingen de 
media in: je moet wel of geen rode wijn, 
koffie, groene of zwarte thee drinken, wel of 
geen 10.000 stappen zetten. Wat is waar? 
Uiteindelijk is het adagium van de  oude 
Grieken – wees matig met alles – het meest 

wijs. Mensen moeten zelf de balans zoeken. 
Dat is geen recept, maar een sociaal proces. 
Mensen leven – en veranderen dus – niet 
alleen op basis van epidemiologische kennis 
over risico’s, maar op basis van een rijk 
palet aan overwegingen, emoties, smaak, 
gehechtheid en toeval. Mensen met een 
‘ongezonde leefstijl’ krijgen nu  continu te 
horen dat zij niet goed leven. Dat is stigma- 
tiserend en ziekmakend. Hoe kun je dan 
een ommekeer in gedrag bewerkstelligen? 
Dat is de verkeerde vraag, want het gaat 
om een gezonde maatschappij. We moeten 
niet focussen op individueel ‘gedrag’, maar 
op het sociale, op de publieke ruimte waar 
netwerken gevormd worden. We hebben 
een sociale riolering nodig. Bovendien kun-
nen machtige instituties zaken veranderen: 
minder fijnstof, andere producten in de 
winkel, minder antibiotica in het vlees. In 
de afgelopen decennia zijn sociale netwer-
ken structureel kapot gemaakt, terwijl juist 
deze netwerken de route zijn naar welzijn 
en gezondheid. Het is een collectieve ver-
antwoordelijkheid om die structuren, die 
ervoor zorgen dat mensen gezond, veer-
krachtig en stevig zijn, te herstellen.”
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“Er komt ongelofelijk veel af op
patiënten die te horen krijgen dat ze 

een kwaadaardige hersentumor hebben. 
Door in hun behandeling aandacht te 
hebben voor alle facetten in hun leven 

kunnen wij veel voor hen en hun naasten 
betekenen.” 

MIEKE GEURTS
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“In het intakegesprek kijk en luister ik vooral”, legt Mieke uit. “Aansluitend neem ik de 
patiënt meteen mee voor een nagesprek. Het is niet moeilijk om je voor te stellen dat er 
in zo’n eerste gesprek over een kwaadaardige hersentumor enorm veel op je afkomt. Veel 
patiënten, en ook hun naasten, zijn zo aangeslagen dat veel informatie niet binnenkomt. Ik 
neem hen bij de hand, zodat zij hun ervaringen kunnen ventileren, tot rust komen en van 
meet af aan weten dat zij altijd contact met mij kunnen opnemen. De chirurg staat vaak te 
opereren en is daardoor moeilijk bereikbaar. Ik ben over het algemeen beter bereikbaar en 
heb tijd voor de patiënt en zijn partner als ze behoefte hebben aan extra informatie over de 
behandelopties of als er belangrijke beslissingen moeten worden genomen.”

Aanspreekpunt voor verwijzers Behalve voor de patiënt is Mieke ook het eerste aanspreek-
punt voor verwijzers. “Alle patiënten die worden aangemeld voor het neuro-oncologische 
MDO komen langs mij”, vervolgt zij. “Ik plaats nieuwe patiënten op de besprekingslijst 
van het wekelijkse overleg en zorg ervoor dat wij dan alle onderzoeksgegevens in huis 
hebben. In het MDO bepalen we het vervolgtraject. Niet zelden heeft de patiënt op dat 
moment nog geen diagnose. Dan deel ik onze bevindingen met de verwijzer; dit is vrijwel 
altijd een specialist in een van de ziekenhuizen in de regio. Pas als de verwijzer de patiënt 
op de hoogte heeft gebracht van de verwijzing naar het MUMC+, neem ik contact op om 
een afspraak te maken. Dit gaat snel. Patiënten met een hooggradig glioom willen wij 
binnen een week op onze poli zien en binnen drie weken opereren.”

“Ook in het vervolgtraject blijft de druk groot”, besluit Mieke. “Wij zien onze patiënten 
vaak in korte tijd van kerngezond naar ernstig ziek worden gaan. Daarbij heeft elke patiënt 
andere klachten, die kunnen variëren van helemaal géén klachten tot fysieke klachten, 
zoals verlamming, gezichtsverlies, afasie en epilepsie, of meer cognitieve of psychische 
klachten. Doordat ik intensief contact heb met de patiënt en zijn naaste(n), zie ik de veran-
deringen en kan ik ingrijpen om hun leven met bijvoorbeeld medicatie of psychologische 
ondersteuning en/of fysio- en ergotherapie zo draaglijk mogelijk te maken.”

Het Maastricht UMC+ is expertisecentrum in Limburg voor de behandeling van gliomen. 
Zodra er een verdenking is van een hoog- of laaggradige hersentumor wordt de 
patiënt verwezen naar Maastricht. Mieke Geurts is verpleegkundig specialist/case-
manager neuro-oncologie in het Maastricht UMC+ Comprehensive Cancer Center 
(MCCC). Zij vormt een hecht team met de neuro-oncologen. “Bij het vermoeden van 
een kwaadaardige hersentumor sluit ik meteen al bij de intake op de poli aan om de 
behandeling van de patiënt in goede banen te leiden.” 

DE TAKEN GOED VERDEELD
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ZUIDOOST-NEDERLAND KOPLOPER IN 
ONCOLOGISCHE NETWERKZORG

In 2014 is mede op initiatief van het Maastricht UMC+ het Oncologisch Netwerk Zuidoost-Neder-
land (OncoZON) opgericht. Prof. dr. Bernd Kremer is hoofd-hals oncoloog en medisch directeur van 
het Maastricht Comprehensive Cancer Center. Tevens is hij voorzitter van het dagelijks bestuur van 
OncoZON. Gedreven vanuit zijn klinische passie zet hij zich in voor het verbeteren van de oncolo-
gische zorg. Een interview. 

Hoe is OncoZON georganiseerd? “Sinds meer dan vijf jaar geleden het laatste lid is toegetreden doen 
alle negen ziekenhuizen tot in Zuidoost-Brabant en ook het radiotherapeutisch instituut Maastro mee aan 
OncoZON. Voor alle tumorsoorten hebben we werkgroepen ingericht, waarin artsen van alle klinieken parti-
ciperen. In die werkgroepen delen we de nieuwste inzichten met elkaar en bespreken we naar aanleiding 
van die inzichten de meest effectieve onderzoeksmethode en behandeling. Vervolgens geldt de gouden 
regel dat onderzoek en behandeling op lokaal niveau gedaan worden zoals we dat in de werkgroepen 
hebben afgesproken. Hierdoor maakt het niets uit waar je in onze regio behandeld wordt, overal ben je 
verzekerd van de best mogelijke oncologische zorg.”

Hoe maakt OncoZON de oncologische zorg echt beter? “Oncologie wordt steeds complexer. Steeds meer 
komen we te weten dat er heel veel verschillende soorten kankers zijn die in aanmerking komen voor ver-
schillende behandelingen. Het maken van de juiste keuze is complex en nieuwe ontwikkelingen gaan snel. 
Via OncoZON zorgen we ervoor dat die ontwikkelingen gevolgd worden en dat de verbeteringen die daaruit 
voortkomen, toegepast worden. Ook de diagnostiek van tumoren wordt steeds complexer. De moleculaire 
veranderingen van tumoren verschillen van tumor tot tumor en zijn heel erg individueel. We hebben steeds 
meer therapieën die wij gericht kunnen inzetten op een bepaalde verandering in een tumor. Maar dit onderzoek 
is complex en duur. Dat kunnen we niet overal doen, binnen OncoZON richten we de infrastructuur daarvoor 
in. Een andere pre vind ik dat onderzoeken bij doorverwijzingen, zoals bijvoorbeeld scans of pathologisch 
onderzoek, niet meer hoeven te worden overgedaan, doordat we dit in alle klinieken nu hetzelfde doen.”

Welke wensen zijn er naar de toekomst? “OncoZON is het eerste en meest vooruitstrevende oncologisch 
netwerk in Nederland. Nu proberen wij als tweede netwerk in Europa een accreditatie van de Organisation 
of European Cancer Institutes (OECI) binnen te krijgen. Deze accreditatie dwingt bij alle netwerkpartners 
een continu verbeterproces af om de best mogelijke uitkomstmaten qua zorg, wachttijden, doorlooptijden, 
et cetera te halen. Ook helpt de procedure ons – passend bij de doelen in het Integraal Zorgakkoord – bij 
het maken van een goede regionale verdeling van de oncologische zorg. Door met elkaar af te stemmen 
wie wat doet behouden we top oncologische zorg voor onze regio en houden we deze zorg – met het oog 
op de verwachte toename van het aantal patiënten – tegelijk beheersbaar.”
Lees meer op https://www.oncozon.nl.

 “Dat je overal

verzekerd bent van de

best mogelijke zorg. 

Hiervoor zorgen wij

in OncoZON, het

Oncologische Netwerk 

Zuidoost-Nederland.” 



Door de introductie van het Beweeghuis in Maastricht-Heuvelland zijn er aanzienlijk 
minder patiënten met beweegklachten doorverwezen naar het ziekenhuis en zijn er 
minder operaties aan knie of heup uitgevoerd. Dat heeft geresulteerd in een daling 
van de zorgkosten. Uit het onderzoeksrapport blijkt onder meer dat regionale huis-
artsen in een jaar tijd 330 mensen minder hebben doorverwezen (een daling van zo’n 
10 procent) naar het Maastricht UMC+ en dat 55 onnodige operaties zijn voorkomen 
(17 procent minder heupoperaties en 3 procent minder knieoperaties). Bij elkaar le-
vert dat een reductie van 1,9 miljoen euro aan zorgkosten op. 
Meer informatie: www.mumc.nl/actueel/nieuws.

De kinderafdeling van het Maastricht UMC+ 
is gestart met de Sportpoli van de Esther 
Vergeer Foundation. De bedoeling van de 
Sportpoli is dat kinderen met een lichamelijke 
beperking of chronische ziekte gemotiveerd 
worden om te sporten en dat ze kunnen 
sporten bij een ‘gewone’ sportvereniging.
Esther Vergeer, naamgever van de Foundati-
on: “De stap naar sporten op een sportvereni-
ging is voor kinderen (en ouders) best wel heel 
groot. De Foundation heeft veel ervaring met 
het persoonlijk begeleiden van ouders en kind 
naar een passende sport. We zien dat juist 
die persoonlijke begeleiding essentieel is. Als 
een kind blij wordt van sporten dan heeft dat 
ook een positieve impact op het hele gezin. 
Door de realisatie van de Sportpoli kunnen wij 
nog veel meer kinderen naar sport gaan be-
geleiden; hoe mooi is dat?” Meer informatie: 
www.mumc.nl/actueel/nieuws.

Sportpoli voor 
kinderen met
lichamelijke
beperking in 
Maastricht UMC+

Beweeghuis levert passende zorg
tegen lagere kosten

nieuwsKORT

Een team van onderzoekers en artsen van het 
Maastricht UMC+ ontwikkelt een nieuwe metho-
de om ablatietherapie te kunnen uitvoeren terwijl 
de patiënt in een MRI-scanner ligt. Voor deze inno-
vatie kreeg dit team de Team Science Award van 
de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappe-
lijk Onderzoek (NWO) uitgereikt. Jaarlijks krijgen 
bijna 450.000 personen in Nederland te maken met een vorm van hartritmestoornissen. Bij 
een ablatiebehandeling beschadigt de arts hartweefsel op de plek van de ritmestoornis door 
middel van verhitting of bevriezing. Hierdoor ontstaan er littekens die de elektrische prikkels 
die de stoornis veroorzaken blokkeren. “We kunnen met de gedetailleerde MRI-beelden 
vóór, tijdens en na de behandeling verder onderzoek doen naar een succesvolle ablatie- 
therapie, waar wij nu volop mee bezig zijn. Het is mooi om te zien dat de NWO onze team-
prestatie erkent en beloond heeft met deze schitterende award.’’ 
Meer informatie: www.mumc.nl/actueel/nieuws.

Nieuwe behandeling voor hartritmestoornissen 
in een MRI-scanner
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Miljoenen Europese subsidie voor ontwikkelen 
precieze insulinetherapie
Onder leiding van prof. dr. Bastiaan de Galan van Maastricht UMC+ is een groot Europees 
onderzoek- en innovatieproject van start gegaan om de suikerspiegel van mensen met 
diabetes die afhankelijk zijn van insuline stabieler te krijgen. Daarvoor wordt op basis van 
kunstmatige intelligentie (AI) een systeem gebouwd dat het mogelijk maakt dat iedereen 
met diabetes een insulinedosering krijgt die op dat moment en in die situatie passend is. 
Het zal veel meer mogelijkheden tot zelfmanagement geven.
Meer informatie: www.mumc.nl/actueel/nieuws.



18

GECOMBINEERDE LEEFSTIJL
INTERVENTIE (GLI) BIJ KANKER

“Gecombineerde leefstijlinterventie is 
geen ‘one size fits all’. Elke interventie 

moet maatwerk zijn om te voorkomen dat
mensen uitvallen, doordat het

programma bijvoorbeeld te intensief is. 
Dit is zeker bij (ex-)oncologiepatiënten 

essentieel. Echt maatwerk binnen de GLI 
is nu nog door het beperkte aanbod vaak 

een knelpunt.”

JOHAN BRUIJNEN
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Sanne Engelen is oncologisch chirurg in het Maastricht 
UMC+. “Het overgrote deel van de patiënten die wij zien 
heeft overgewicht, beweegt te weinig, weet niet wat goede 
voeding is en beseft onvoldoende hoeveel impact bijvoor-
beeld roken en alcohol op hun gezondheid hebben. 
Gecombineerde leefstijlinterventie is een mooie manier 
om aan meerdere leefstijlfactoren tegelijk te werken. Of 
ik een patiënt naar een GLI verwijs, hangt af van de vraag 
of die patiënt een oncologische diagnose heeft of niet. Als 
er geen diagnose is, maak ik graag meteen het brugge-
tje naar GLI. Is er wel een diagnose, dan is het belangrijk 
om het juiste moment te zoeken waarop de patiënt zou 
kunnen beginnen. Bij een kort behandeltraject zou mijn 
voorstel zijn om meteen na de behandeling aan de leefstijl 
te gaan werken. Ook om eventuele bijwerkingen van de 
behandeling te verminderen en ervoor te zorgen dat de 
patiënt een mogelijk recidief beter aankan. Bij een intensief 
behandeltraject met chemo en bestraling kan een GLI te 
zwaar maar ook te algemeen zijn; een-op-een begeleiding 
door een diëtist of oncologie-fysiotherapeut, die bijvoor-
beeld in een traject voor oncologische revalidatie ook naar 
ziekte- factoren kunnen kijken, vind ik dan effectiever. Ge-
lukkig heeft preventie een belangrijke rol in het Integraal 
Zorgakkoord. Dit geeft ook een boost aan prehabilita-
tietrajecten, waarin we patiënten helpen fitter te worden 
voordat ze een oncologisch behandeltraject of operatie 
ingaan. Om nog meer inzicht te krijgen in hoe patiënten na 
een ingreep beter en sneller herstellen, worden data over 
prehabilitatie bij de behandeling van coloncarcinomen 
(dikke darmkanker, red.) verzameld. Deze zorg wordt nu 
ook vergoed. Van hieruit gaan we de resultaten vertalen 
naar andere oncologische zorgtrajecten.”

Johan Bruijnen is diëtist en praktijkhouder van Nutripunt.”In 
een GLI-traject komen alle facetten van leefstijl – voeding, 
beweging, stoppen met roken, alcohol, slaap, ontspan-
ning en stressvermindering – aan bod. Het mooie vind 
ik dat elke GLI een totaalpakket omvat waarin de deelne-

mer gedurende twee jaar intensief begeleid wordt om tot 
een duurzame gedragsverandering te komen. Het eerste 
jaar is het meest intensief en gericht op behandeling, het 
tweede jaar is gericht op gedragsbehoud. Maar ook na 
dat tweede jaar houdt het niet op. Elke deelnemer aan 
een interventietraject wordt ‘warm’ overgedragen naar 
het regionale sportaanbod, eventueel gecombineerd met 
eerstelijns ondersteuning in de eigen wijk. Zo zorgen we 
ervoor dat mensen de nieuwe leefstijl volhouden.
Er zijn GLI’s die worden begeleid door alleen een leef-
stijlcoach en GLI’s onder begeleiding van een combina-
tie van een leefstijlcoach, diëtist en fysiotherapeut. Deze 
multidisciplinaire interventies kunnen in meer maatwerk 
voorzien dat nodig is tijdens of na een oncologische 
behandeling. Ik kan mij echter voorstellen dat het voor 
verwijzers lastig is om het juiste programma te kiezen. In 
Maastricht-Heuvelland zijn we daarom bezig met de in-
richting van een leefstijlhuis, waar we verschillende GLI’s 
centraal gaan aanbieden. Vanuit dat centrale loket kunnen 
we tegelijk meer maatwerk aanbieden als er bijvoorbeeld 
voor de behandeling van lymfoedeem of voor een operatie 
of prehabilitatietraject specifieke ondersteuning nodig is 
vanuit de (oncologie)diëtetiek, fysiotherapie of eventueel 
de psychologie. Er zijn veel goede initiatieven op dit moment 
als het gaat om leefstijlinterventie. We moeten deze initia-
tieven op een slimme manier aan elkaar koppelen, zodat 
patiënten de juiste zorg en de juiste ondersteuning op de 
juiste plek krijgen.” 

Nieuwe ontwikkeling In de eerste lijn opent in 2023 het 
Leefstijlhuis Maastricht/Heuvelland zijn deuren. 

Voor meer informatie over het Leefstijlhuis kunt u contact 
opnemen met j.bruijnen@nutripunt.nl.

GECOMBINEERDE LEEFSTIJL
INTERVENTIE (GLI) BIJ KANKER

Steeds vaker wordt in de zorg gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) ingezet om met de patiënt aan leefstijlver-
andering te werken. GLI is goed voor preventie van gezondheidsproblemen én voor herstel. Er zijn op dit moment 
zes erkende GLI-programma’s beschikbaar die vergoed worden vanuit de basisverzekering: de BeweegKuur, 
SLIMMER, Cool, Samen Sportief in Beweging, X-Fitter GLI en Keer Diabetes2 Om. Is GLI ook een oplossing in de 
oncologische zorg? En welk programma zet je op welk moment in?

“Artsen hebben een belangrijke rol om hun patiënten erop te wijzen dat zij 
aan hun leefstijl moeten werken. Onderzoek wijst uit dat de boodschap 

beter beklijft als die van een arts komt.”

SANNE ENGELEN
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AYA’s (Adolescents and Young Adults): jongeren en jongvolwassenen 
tussen de 18 en 39 jaar die de diagnose kanker krijgen. Een doel-
groep waar ik me gepassioneerd voor inzet. Tegelijkertijd is het ook 
confronterend. Je identificeert je al snel met de werkende jonge 
vrouw, moeder van twee kinderen, die midden in het leven staat. 
Alleen heeft zij net te horen gekregen dat ze ernstig ziek is.

Een patiënt zei ooit tegen mij: “Weet je Joyce, dat ik de beste behan-
deling krijg, daar twijfel ik niet aan. Maar ik zou zo graag willen dat 
iemand mij vraagt hoe het met mijn vrouw en kinderen gaat.”
Dit is precies waar AYA-zorg om draait. Een patiënt is niet alleen zijn 
tumor. Werk, studie, familie, vrienden, toekomstdromen, dát maakt 
iemand tot wie hij is. Want laten we eerlijk zijn. Als de arts of ver-
pleegkundige aan je vraagt hoe het met je kinderen gaat, ga je dat 
heftige traject anders in. Sterker nog, je kunt bewustere keuzes maken 
wanneer de belangrijke aspecten in je leven mee worden gewogen. 
En dat is toch wat we allemaal willen? Gezien worden als mens?

Ja, het is dus confronterend, maar ik kan wel iets doen! Hoe creëren 
we ruimte voor het verhaal achter de patiënt in de overvolle spreek-
uren en met de torenhoge werkdruk? Door voorbeelden te laten 
zien. Dat je door deze proactieve aanpak problemen vóór kunt zijn. 
En bovenal door het samen te doen met een bevlogen team van 

zorgprofessionals én patiënten, dat 
zich voor 200% inzet. Niet alleen in 
het MUMC+, maar ook regionaal en 
nationaal, dat maakt AYA-zorg zo 
krachtig.

Mijn ambitie is dat we in de nabije 
toekomst deze zorg voor élke patiënt 
goed hebben geregeld. Trouwens, 
ook in het dagelijkse leven kun je dit 
principe toepassen. Kijk eens wat 
verder dan je neus lang is. Want niet 
alleen achter elke patiënt, maar ach-
ter elk mens zit een verhaal. 

Joyce de Vos, gezondheidsvoorlichter en coördinator AYA-zorg, 
Maastricht UMC+ Comprehensive Cancer Center

Confronterend


