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Acute oncologie

Mensen met kanker ontwikkelen vaak nieuwe en acute 
problemen als gevolg van hun ziekte of de behandeling* 
daarvoor.

Problemen die een serieuze en/of dringende reactie vereisen. 
Bijvoorbeeld: koorts, braken, stomatitis, diarree, pijn….

Hoe adequaat reageren op deze problemen als ze zich bij de 
patiënt thuis presenteren?

* Systemische anti-kanker behandeling



Rondje in de zaal….

Hoe is deze zorg bij jullie georganiseerd? 

Patiënten die van thuis bellen over ervaren bijwerkingen ten 
gevolge van hun anti kanker behandeling……..

• Wie krijgt deze telefoontjes?

• Wat wordt er gevraagd?

• Waar wordt naar verwezen?

• Hoe wordt er gerapporteerd/geëvalueerd?

Is toegankelijkheid & kwaliteit van deze zorg 

24/7 gegarandeerd?



Wat is triage?

Meerdere definities.

Nederlandse Triage Standaard:

Onder triage wordt verstaan het 
dynamische proces van urgentie 
bepalen plus de vervolgactie.¹

• met welke spoed?

• op welke plek?

• door wie?

¹ https://de-nts.nl/

https://de-nts.nl/


Ervaren problemen GB

• Slechte kwaliteit (inconsistente zorg)

• Gebrek aan opleiding & training

• Gebrek aan data

• National concerns  onderzoek NCEPOD²

- Review 546 cases

- Focus op behandelproces

- Patiënten overleden  <30 dgn na 

systemische anti-kanker therapie

² Confidential Enquiry into Patient Outcome and Death Group (NCEPOD). 

Systemic Anti-Cancer Therapy: For better, for worse? (2008)



Ervaren problemen GB

Belangrijkste zorgen uit dit onderzoek:

• (door-) behandelen van patiënten met slechte performance 
status door gevorderde ziekte.

• Inadequaat anticiperen en reageren op bijwerkingen door 
systemische anti-kanker therapie 

• ↓ communicatie tussen patiënt en clinici

• ↓ communicatie tussen clinici

• ↓ behandeling van bijwerkingen 

(vertragingen en/of onjuiste interventies)



Inzet op kwaliteitsverbetering 

Ontwikkeling toolkit voor telefonische triage:

• Werkgroep ervaren oncologie verpleegkundigen

• Ondersteuning multidisciplinair

• Ondersteuning van UKONS & UK National Patiënt Safety Agency

• Uitgebreide pilot  26 cancer centres & units

• Evaluatie  landelijke implementatie (2010)

• Uitbreiding: kinderen & jongeren

• 2016: update (o.a. immunotherapie)



24 Hour triage tool kit

Wat is het?

• Een risico beoordelingsinstrument. 

• Voor de telefonische beoordeling van patiënten

die systemische anti-kanker therapie (hebben) 

ondergaan (incl. RT en BMT) 

• Het identificeert patiënten in gevaar en 

adviseert de te nemen actie op basis van risico

niveau.

Een risicobeoordeling naar rood  oranje groen



Risico bepaalt de actie

Op basis van de gradering na uitvragen, dataverzameling & triage:

ROOD - alle toxiciteiten die hierop worden beoordeeld 
hebben voorrang en dienen onmiddellijk vervolgd te 
worden  SEH

ORANJE - twee of meer oranje scores worden rood. 
Oranje vraagt advies en actief vervolgen.

GROEN – Advies + bellers wordt gevraagd om opnieuw   
te bellen als zorgen blijven of hun toestand verslechtert.



Inhoud toolkit



Handleiding

• Achtergrond en ontwikkeling.

• werkwijze.

• Opleiding en competenties.

• Het triage proces en 
aanbevelingen daarvoor.

• Beschrijving van de 
verschillende toolkit 
onderdelen.



Triage proces



Beoordelingsinstrument

• Beoordeling op symptomen.

• Gebaseerd op NCRI-CTCAE 
common toxicity criteria.

• Per symptoom relevante

vragen die leiden tot een 

beoordeling van:

• de ernst van de bijwerking

• het risico van de patient



Oral / stomatitis
Oral / stomatitis
How many days?  Are there any mouth ulcers?
Is there evidence of infection? Are they able to eat and drink?
Assess patient’s urinary output and color. 



Rapportage formulier

Gestandardiseerd format voor:

• Dataverzameling.

• Checklist. √

• Communicatie.

• Evaluatie.

→ Uniformiteit

→ Eenduidigheid

→ Volledigheid



Evaluatie toolkit: enquete
2009: pilot in 26 cancer centres & units.  

• Positieve reacties: 

• training

• helder kleuren systeem

• gebruiksvriendelijk

• ↑ vertrouwen

• ↑ standaardisatie

• ↑ communicatie tussen afdelingen

• Negatieve reactie: 

• lay-out + beperkte schrijfruimte rapportageformulier

• niet geschikt voor BMT patiënten (1 persoon) 



Evaluatie: review
Analyse van 500 compleet ingevulde rapportage formulieren:

• 30% Rood:

• 91% is naar ZKH verwezen  90% opname, 10% naar huis

• Opvallend: 56% klacht rood was niet koorts gerelateerd

• 20% Oranje (2 of meer) = rood (?)

• 57% is naar ZKH verwezen

• 34% weer naar huis

• 10% Oranje (1):

• 83% tel. advies thuis, huisarts, thuiszorg

• 20% Groen:

• 90% tel. advies thuis, huisarts, thuiszorg 



Nederlandse praktijk?

Toolkit vertalen en landelijk implementeren????

Eerst onderzoek. Hoe is het nu binnen de organisatie waar je werkt 
geregeld en wat is de kwaliteit van deze zorg?

Enkele vragen die antwoord vereisen…….

1. Is er een helder beschreven proces?

2. Is de kwaliteit en toegankelijkheid altijd even hoog (24/7)?

3. Hoeveel mensen zijn erbij betrokken?

4. Is de continuïteit gewaarborgd (rapportage en communicatie)?

 data verzamelen en analyseren



Nederlandse praktijk?

Is er een overeenkomst met de 

Probleemanalyses?³

Wie kent ze?

Wie werkt ermee?

• 2009: werkgroep “Symptoommanagement” → Probleemanalyses

• 2011: Probleemanalyses online via website IKNL

• 2014: doorstart  ontwikkeling nieuwe probleemanalyses 

 regionale scholingen
³ https://shop.iknl.nl/shop/probleemanalyses/54913

https://shop.iknl.nl/shop/probleemanalyses/54913


Probleemanalyses

• Aanleiding: ↑ (poliklinische) oncologiepatiënten / systemische 
behandelingen en daarmee de bijwerkingen (veiligheid)

• Knelpunten: ↓ eenduidigheid in objectiveren, communiceren & 
rapporteren van behandelingsgerelateerde problemen

• Doel: op systematische wijze problemen eenduidig en volledig 
uitvragen   objectiveren van (ernst van) problemen

 rapportage

 efficiëntie van telefonische hulpvragen



Gegevens per probleem:

• Patiëntengegevens

• Diagnose en behandeling

• Specifieke anamnese van

het probleem

• Gradering volgens (vertaalde) 
CTCAE 4.02

• Werkdiagnose volgens 

PES-systematiek

Negen probleemanalyses: 

• Braken

• Diarree

• Dyspnoe

• Hemoptoe

• Koorts

• Misselijkheid

• Obstipatie

• Orale mucositis

• Pijn

Probleemanalyses



Orale mucositus (I)



Orale mucisitis (II)



Orale mucositis (III)



Orale mucositis (IV)



Vragen?



Literatuur

1. https://de-nts.nl/

(geraadpleegd op 13.05.2017)

2. Confidential Enquiry into Patient Outcome and Death Group 

(NCEPOD). Systemic Anti-Cancer Therapy: For better, for worse? (2008)

3. https://shop.iknl.nl/shop/probleemanalyses/54913

(geraadpleegd op 13.05.2017)

4. http://www.ukons.org/acute-oncology-forum
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