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1. INTRODUCTIE
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Traject bij orale antikanker therapie

i.v.

p.o.



4

Zorgproces bij orale antikanker therapie

Voorbereiding 
en aflevering

Voorschrift
Educatie bij 

opstart
Inname en 

bewaring door de 
patiënt thuis

Orale antikanker 
behandeling 

wordt 
besproken op 
MOC; opties 

worden samen 
met de patiënt 

bekeken

Monitoring en 
begeleiding 

van de 
behandeling in 
het ziekenhuis

Monitoring 
en 

begeleiding 
door de 

eerste lijn

Transmurale samenwerking

Zerillo et al., 2018
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Onderzoeksproject CONTACT

Een project dat tot doel heeft een transmuraal zorgpad op maat te ontwikkelen 

voor patiënten behandeld met orale antikanker geneesmiddelen 

met het oog op adequaat zelfmanagement

Kinnaer et al., 2019
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Onderzoeksproject CONTACT

Fase 1: 4 regionale ziekenhuizen in Vlaanderen

Grootste uitdaging: transmuraal aspect
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Kwalitatief onderzoek

Onderzoeksvragen:

• Wat zijn barrières en drijfveren voor transmurale zorg bij een orale antikanker therapie?

• Hoe ziet een mogelijke rol voor de eerste lijn eruit in het nieuwe zorgpad?

Kinnaer et al. (manuscript under review)
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Methoden

Semi-gestructureerde interviews in 4 Vlaamse ziekenhuizen:

N = 26

• 7 oncologen

• 6 oncologisch verpleegkundigen

• 6 oncocoaches

• 2 hoofdverpleegkundigen

• 5 ziekenhuisapothekers

N = 5

• 3 huisartsen

• 2 huisapothekers

Kinnaer et al. (manuscript under review)
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2. UITDAGINGEN VOOR TRANSMURALE ZORG



TWEEDE LIJN

Gebrek aan vertrouwen in eerste lijn

• Beperkte case load

• Domein OAKG is een niche

• Eerdere negatieve ervaringen

• Grote heterogeniteit

EERSTE LIJN

Twijfels over competenties en motivatie

• Beperkte case load

• Domein OAKG is een niche

• Eerdere negatieve ervaringen

• Grote heterogeniteit

10

Barrières voor transmurale zorg

Kinnaer et al. (manuscript under review)



TWEEDE LIJN

Gebrek aan vertrouwen in eerste lijn

EERSTE LIJN

Twijfels over competenties en motivatie
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Barrières voor transmurale zorg

“De vraag is: zien zij ook voldoende patiënten om 

dat te blijven kennen, want dat horen op een 

bijscholing is één maar het is eigenlijk ook al 

doende dat je leert en ervaring opdoet.’”

– Oncoloog

“Het is zodanig vernieuwd en je wordt er zo weinig mee 

geconfronteerd dat eer je volgende patiënt er is de 

richtlijnen alweer veranderd zijn.” 

- Huisarts

Kinnaer et al. (manuscript under review)



TWEEDE LIJN

‘Controledrang’ van tweede lijn

• Ziekenhuis staat centraal

• Drang om te controleren/coördineren wat 

er gebeurt in de eerste lijn

EERSTE LIJN

‘Controledrang’ van tweede lijn

• Ziekenhuis staat centraal

• OAKG is een niche
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Barrières voor transmurale zorg

Kinnaer et al. (manuscript under review)



TWEEDE LIJN

Ziekenhuis centraal

EERSTE LIJN

Ziekenhuis centraal

• G is een niche

13

Barrières voor transmurale zorg

“Ja soms wordt er (door huisartsen) te weinig 

stilgestaan bij de complexiteit van de medicatie die 

lopende is. Soms heb je totaal het 

tegenovergestelde dat de huisarts bijvoorbeeld geen 

antibiotica wou starten uit schrik wegens interactie 

of dat het niet zou mogen bij bepaalde medicatie. 

Zaken die inderdaad vrij vlot te verhelpen zijn 

natuurlijk door onderling overleg.”  

- Oncoloog

“Ik merk dat wij weinig door die patiënten gecontacteerd 

worden. Dat dat eigenlijk hoofdzakelijk vanuit het 

ziekenhuis gestuurd wordt. Ik merk ook dat de patiënten 

niet duidelijk de opdracht krijgen als er een probleem is 

van contacteer uw huisarts. Of voor welk probleem ze al 

dan niet hun huisarts moeten contacteren. Ik denk en ik 

begrijp dat ook dat de oncologen zich laagdrempelig 

willen opstellen omwille van de aard van de problemen.” 

- Huisarts

Kinnaer et al. (manuscript under review)



TWEEDE LIJN

Rolonduidelijkheid

• Organisatie eerste lijn is onbekend

• Variatie in relatie patiënt - huisarts

• Huisartsen verwijzen snel door naar 

ziekenhuis

• Patiënt neemt sneller contact op met 

ziekenhuis

EERSTE LIJN

Rolonduidelijkheid

• Organisatie tweede lijn is onbekend

• Geen gestructureerde samenwerking met 

huisartsen

• Geen samenwerking met 

huisapothekerseen niche
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Barrières voor transmurale zorg

Kinnaer et al. (manuscript under review)



TWEEDE LIJN

Rolonduidelijkheid

EERSTE LIJN

Rolonduidelijkheid

• is een niche
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Barrières voor transmurale zorg

“Soms denk je van die huisdokter komt 

regelmatig, blijkt niet te zijn. Of de ene 

huisdokter die zegt van ja, daarmee moet je 

niet bij mij komen, dan moet je bij de 

specialist zijn. Eigenlijk weet je pas de rol 

van de huisdokter op het moment dat er 

problemen zijn.” - Oncoloog 

“Ik denk dat het belangrijkste is, zeker als je het in termen van 

een zorgtraject ziet, is dat er een duidelijkere afbakening 

komt van de verschillende posities van de hulpverleners. Nu 

wordt dat te veel overgelaten aan toeval, zelfs aan de empathie 

tussen een specialist en een huisarts, of aan de empathie 

tussen een patiënt en een huisarts. Eigenlijk denk ik is dat niet 

goed. Voor mij mag dat meer gestructureerd zijn, duidelijker 

zijn, dan zijn er minder misverstanden of minder discussies 

over.” -Huisarts

Kinnaer et al. (manuscript under review)



TWEEDE LIJN

Praktische problemen

• Geen gedeeld elektronisch 

patiëntendossier

• Hoge werkdruk bij huisartsen

• Geen registratie OAKG bij huisapothekers

EERSTE LIJN

Praktische problemen

• Geen gedeeld elektronisch 

patiëntendossier

• Suboptimale planning interdisciplinaire 

meetings met huisartsen

• Geen registratie OAKG bij huisapothekers

16

Barrières voor transmurale zorg

Kinnaer et al. (manuscript under review)
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3. HOE TRANSMURALE ZORG VORMGEVEN? 
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Mogelijke rol voor eerste lijn

Verwachtingen van de tweede lijn naar de eerste lijn  

• Betrokkenheid = uni-directioneel

• 2 mogelijke manieren:

1. Informatieve betrokkenheid

2. Task-based betrokkenheid

• Vraag naar feedback van eerste lijn

“Ik denk als die mensen al zouden kunnen checken dat wat de 

patiënt doet, klopt met wat de instructies zijn die erop staan, dat 

dat al een grote vooruit zou zijn, op voorwaarde dat wij zorgen 

voor de juiste instructies natuurlijk. Dus ik denk dat de rol dan 

eerder zit in afchecken of de instructies die meekomen, gevolgd 

worden.”– Hematoloog

Kinnaer et al. (manuscript under review)
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Mogelijke rol voor eerste lijn

Visie van de eerste lijn op eigen rol

• Betrokkenheid = meerwaarde

• Grote bereidheid om grotere rol op te nemen

• Mogelijke rol:

1. Huisarts: medische en psychosociale begeleiding

2. Huisapotheker: farmacotherapeutische en psychosociale begeleiding

• Vraag naar verwachtingen van tweede lijn

“Ik denk om te beginnen dat 

er duidelijkheid moet 

komen over welke rol wij 

mogen, kunnen en moeten 

opnemen.”– Huisarts

Kinnaer et al. (manuscript under review)
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Drijfveren voor transmurale zorg

• Politieke en financiële drijfveren

• Efficiëntiewinst voor tweede lijn

• Groepspraktijken met gespecialiseerde huisartsen

• Operationeel gedeeld elektronisch patiëntendossier

Kinnaer et al. (manuscript under review)
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4. PRAKTIJKVOORBEELDEN
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Good practices

Structurele betrokkenheid van eerstelijnszorgverleners:

• Huisarts: bloedafname op dag -1 door huisarts + tussentijdse opvolging van bepaalde 

parameters door huisarts

• Thuisverpleegkundige: bloedafname op dag -1 door thuisverpleegkundige

• Huisapotheker bij opstart: onco-coach geeft bij opstart een brief voor de huisapotheker mee 

(mededeling start therapie + vraag voor actueel medicatieschema)
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Key points

Transmurale zorg = uitdaging

• Interne herstructurering is prioritair

• Organisatie van andere setting is onbekend: men weet niet 

van elkaar wat men doet of kan betekenen

• Tweede lijn ziet eerste lijn vooral als huisarts en 

thuisverpleegkundige, huisapotheker wordt niet vernoemd

→ Zorgverleners worden weinig of niet betrokken bij (de ontwikkeling van) het zorgpad
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Key points

Transmurale zorg is een uitdaging, maar niet onmogelijk!

• “Small steps can lead to big changes”

• Kijk voorbij de huidige problemen (bv. ‘Vitalink werkt niet’)

• Bouw een netwerk uit met zorgverleners uit de eerste lijn

• Geen ‘one size fits all’

• Exploreer drijfveren van de betrokkenen
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Onderzoeksproject CONTACT2

Fase 2: 11 bijkomende ziekenhuizen in Vlaanderen

• Betrokkenheid van zorgverleners eerstelijn in projectteam

• Ondersteuning van transmurale informatie-overdracht

• Informatie voor eerste lijn (productfiches EDU-CONTACT)

• Interprofessionele educatie (EDU-CONTACT)

• Onderzoek naar betrokkenheid, mogelijkheden,… 
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