
‘van oude tijden en  
dingen die - gelukkig - 

doorgaan’ 

Hanneke de Haes 
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Bezigheden  
 klinisch werk  
 training communicatie voor 

 radiotherapeutisch laboranten 
 ontwikkeling ChT brochure 
 onderzoeksstage 
 afdelingsoverleg  

 

= manusje van alles  
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Daniël den Hoedkliniek, 1978 





“is het het waard?” 



Kwaliteit 
van 

leven  

Lengte 
van 

leven 







RSCL 



EORTC  



ESPO 1986 – 2002  



ESPO 1986 – 2002  



Na ESPO Florence, 1993 





Doel was verbinden:  
- van disciplines  
- van onderzoek, onderwijs en 

patiëntenzorg  



Waar hadden we het over 
toen?  

1. Preventie en vroege opsporing   
2. Gevolgen van kanker & behandeling 

(QL) 
3. Communicatie (w.o. voorlichting) 
4. Psychosociale behandeling  
5. Gevolgen / zorg voor hulpverleners  

 



Waar hebben we het over in 
2018?  

1. Preventie en vroege opsporing  
– stoppen met roken, voeding, 

sproetenbus 
• Gevolgen van kanker & behandeling 

(QL) 
• Communicatie (w.o. voorlichting) 
• Psychosociale behandeling  
• Gevolgen / zorg voor hulpverleners  

 



Waar hebben we het over in 
2018?  

• Preventie  
2. Gevolgen van kanker & behandeling 

(QL):  
 - 2018 _ Pub Med: 61.055 ‘QL and 

oncology’ 
  

 
• Communicatie (w.o. voorlichting) 
• Psychosociale behandeling  

      
 



Waar hebben we het over in 
2018?  

• Preventie  
• Gevolgen van kanker & behandeling 

(QL) 
3. Communicatie (w.o. voorlichting) 

– WGBO, gedeelde besluitvorming, 
distress screening, etc.  

• Psychosociale behandeling  
• Gevolgen / zorg voor hulpverleners  

 



Waar hebben we het over in 
2018?  

• Preventie  
• Gevolgen van kanker & behandeling 

(QL) 
• Communicatie (w.o. voorlichting) 
4. Psychosociale behandeling  

– POC’s, ziekenhuis Ψ, inloophuizen, 
landelijk overleg, NPK, etc.  

5. Gevolgen/zorg voor hulpverleners 
– Burn out   
 



Waar hebben we het over 
 in 2018?  

Enorme veranderingen!  



1. Preventie: primair, secundair en 
tertiair 

2. Gevolgen van kanker & behandeling 
(QL): screening, gebruik data 

3. Communicatie: SDM 
4. Psychosociale behandeling: 
    financiering en integratie   
5. Gevolgen/zorg voor hulpverleners 

 

Enorme veranderingen maar  
uitdagingen te over, zoals:   



Doel was verbinden:  
- van disciplines  
- van onderzoek, onderwijs en 

patiëntenzorg  



1993  - 2018 en nu verder!  

Ik wens de NVPO een 
fantastische toekomst 
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