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Waarom een online programma?

๏ Aantal voormalig kankerpatiënten neemt toe

๏ Grote variëteit aan problemen

๏ Grotere druk op bestaande nazorg

๏ Veel patiënten kunnen geholpen worden met 
zelfmanagement programma’s

๏ Internet wordt als belangrijke bron gebruikt 
voor informatie over gezondheid
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Wat is het doel van het programma?

๏ Het verbeteren van kwaliteit van leven van voormalig kankerpatiënten…

๏ …voor patiënten die (mogelijke) problemen ervaren op het gebied van…

๏ …beter met deze problemen om te leren gaan



Technieken: Bevorderen zelfmanagement

๏ Probleemoplossende therapie

๏ 5-stappenplan

๏ Cognitieve gedragstherapie

๏ Psycho-educatie

๏ Negatieve gedachten aanpakken

๏ Opdrachten



Technieken: Tailoring (Advies op maat)
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Resultaten: Respondenten

๏ n = 462 (nint = 231, ncon = 231)

๏ 80.9% vrouw

๏ 71.2% borstkanker

๏ Gemiddelde leeftijd = 55.9 jaar (SD = 11.4)



Resultaten: Wat vond men van de Kanker Nazorg Wijzer?

๏ Hoge gemiddelde beoordeling: 7,5

๏ 85,7% minstens één module bezocht

๏ Meer modules bezocht indien:

๏ Naar meer modules doorverwezen

๏ Hogere ervaren persoonlijke relevantie



12 maanden6 maanden

Vermoeidheid

Depressie

Angst

Sociaal

Cognitief (denken)

Emotioneel

Rol (werk/hobby's)

Fysiek

Algemeen

Kwaliteit van leven
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Resultaten: Hoe verlopen de effecten over tijd?
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Resultaten: Hoe verlopen de effecten over tijd?
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Resultaten: Voor wie heeft het programma het meest geholpen?

๏ Effect op sociaal functioneren primair voor 
mannen

๏ Effect op depressie primair voor patiënten die 
chemotherapie i.c.m. chirurgie hebben gehad

๏ Effect op vermoeidheid primair voor patiënten 
jonger dan 56 jaar



Resultaten: Hoe kunnen we de effecten verklaren?
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Resultaten: Leefstijl
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Welke conclusies kunnen we hieruit trekken?

๏ Kanker Nazorg Wijzer versnelt herstel na kanker

๏ Effecten zijn klein, maar wel belangrijk

๏ Vervolgonderzoek nodig voor verder verbeteren 
interventie

๏ Eenvoudige implementatie, zeer toegankelijk, 
relatief goedkoop

๏ Interventie kan dienen als belangrijk 
zelfhulpmiddel in de praktijk

Contact: roy.willems@ou.nl
Proefschrift te downloaden via 
www.ou.nl/promoties 
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