Position Paper Oncologische thuiszorg
In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 118.000 mensen te horen dat zij kanker hebben. Kanker is niet alleen lichamelijk een
ingrijpende ziekte, het heeft ook veel invloed op de geestelijke gezondheid van zowel de patiënt als naasten en de
behandeling van kanker heeft een geheel eigen agenda.
OncoZorg speelt in op de veranderde vraag naar zorg door verandering te bieden in het behandeltraject en de locatie
van oncologische zorg. In het bijzonder in de parenterale systeemtherapie (waaronder chemotherapie en
immunotherapie) die aan huis aangeboden kan worden. Dat de markt rijp is voor een dergelijke verandering in het
zorglandschap blijkt onder andere uit het onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten Organisaties;
24% van de (ex)-kankerpatiënten heeft de voorkeur om volledig thuis behandeld te worden en 32% geeft aan deels thuis
behandeld te willen worden.
Uit onderzoek blijkt ook dat er een significant verschil is in de reactie en het herstel op de kuren wanneer de medische
behandeling van kanker gepaard gaat met oncologische fysiotherapie en een op de patiënt afgestemd voedingsadvies.
Daarbij vinden wij het belangrijk dat tijdig wordt ingespeeld op de psychische gesteldheid van de patiënt én staat de
kwaliteit van zorg bij ons op nummer 1. Met een holistische kijk op het lichaam heeft OncoZorg het volgende concept
ontwikkeld:

De vijf pijlers van OncoZorg
OncoZorg zet de stap van (wetenschappelijke) onderzoeken en beleidsplannen naar de praktijk. Dit doet zij met in
achtneming van het Triple Aim zorgmodel1. Het concept van OncoZorg bestaat uit vijf pijlers:
1.
2.
3.
4.
5.

Parenterale systeemtherapie aan huis
Oncologische fysiotherapie
Voedingsadvies
Psychologische begeleiding
Digitaal monitoringssysteem

Een holistische aanpak loont
Het concept van OncoZorg is samengesteld aan de hand van wetenschappelijke onderzoeksresultaten en de
veranderende vraag naar zorg. Onderstaand een samenvatting van deze uitkomsten.

Wetenschappelijk bewezen is dat
een fysiotherapieschema voor-,
tijdens- en na chemotherapie de
volgende voordelen heeft:
•
•
•
•
•
•
•
•

Meer thrombocieten in het bloed2
10% minder ziekenhuisopnames tijdens de
chemotherapie
Minder klachten van vermoeidheid3
Minder last van de symptomen in het
algemeen
Minder misselijkheid en braken4
Minder achteruitgang in conditie
Minder pijn
Minder vaak verlaging van de chemotherapie
dosis nodig

De wetenschappelijke voordelen van
een goed voedingsadvies:
•
•
•
•
•

Meer hemoglobine in het bloed na5
chemotherapie cyclussen
Minder gewichtsverlies
Betere albumine en proteïne levels
Chemotherapie wordt beter verdragen
Minder patiënten moeten stoppen met de
chemotherapie als gevolg van bijwerkingen

De veranderde vraag naar zorg
De Juiste Zorg op de Juiste Plek

De Juiste Zorg op de Juiste Plek is een beweging van partijen in de zorg en ondersteuning om het dagelijks functioneren
van de mens weer centraal te stellen en de zorg toekomstbestendig te maken. De drie pijlers van de Juiste Zorg op de
Juiste Plek zijn:
1. (Duurdere) zorg voorkomen
2. Zorg verplaatsen en rondom de mensen organiseren
3. Zorg vervangen door slimme zorg en e-health in te zetten

Parenterale systeemtherapie aan huis
De uit (wetenschappelijk) onderzoek gebleken voor- en nadelen van parenterale systeemtherapie aan huis zijn: 5,6,7
VOORDELEN
• Hoger comfort tijdens de behandeling
• Lagere zorgkosten (o.a. doordat OncoZorg de
thuisbehandeling tegen een lagere vergoeding
biedt dan het ziekenhuis momenteel doet)
• Geen reistijd voor de patiënt en minder
wachtrijen
• Vertrouwde omgeving met meer privacy en
minder verstoring van het dagelijks leven
• Persoonlijke zorg en overzichtelijke communicatie
• Minder bijwerkingen
• Meer betrokkenheid van de familie of
mantelzorgers bij de behandeling

NADELEN
• Minder supervisie van zorgverleners
• In Nederland is weinig ervaring met chemo- en
immunotherapiebehandelingen thuis
• Bij ernstige complicaties zal een patiënt toch
opgenomen moeten worden.
• Soms ervaren patiënten meer stress voor
mogelijke complicaties

OncoZorg zet dé stap van
theorie naar de praktijk

De praktijk
Oncoloog
- Houdt de regie
- Verwijst patiënt door aan OncoZorg
- Korte lijntjes met oncologische
verpleegkundige van OncoZorg
- Wenselijk: online consult met patiënt
indien nodig

Oncoloog

Patiënt
- Staat centraal
- Afgestemd behandelplan naar de
wensen en behoeften van de
patiënt

Monitoring
Patiënt

Kuur

Fysiek

Voeding

OncoZorg

Mentaal

OncoZorg
- Overkoepelende rol rondom
paramedische zorg
- Toediener van de parenterale
systeemtherapiebehandelingen
- Regionale samenwerking met
fysiotherapeuten, voedingsadviseurs
en psychologen
Monitoring
- Digitaal zichtbaar maken van de
lastenmeter op sociaal-, fysiek- en
emotioneel vlak
- Digitale sturing d.m.v. uitleg van de
fysiotherapeutische oefeningen en
sport- en voedingsschema
- Digitale kalender voor het inzichtelijk
maken van alle afspraken rondom
het traject van alle behandelingen

Voordelen voor de zorgaanbieder
Door de vergrijzing en de groei van het aantal chronisch zieken is de verwachting dat de zorgvraag de komende jaren
toeneemt en daarmee ook de druk op de ziekenhuisfaciliteiten. Ook het aantal patiënten die met parenterale
systeemtherapie behandeld moet worden, zal stijgen. Tevens groeit de vraag naar maatwerk onder de patiënten.
Financiële baat
• Het uitbesteden van de parenterale systeemtherapiebehandelingen die aan huis aangeboden kunnen worden, zorgt
ervoor dat zorgaanbieders zich volledig kunnen focussen op de
duurdere en complexere behandelingen die enkel in het
ziekenhuis kunnen worden verricht (commodity).
• Door op deze wijze naar de zorg te kijken zijn minder
ziekenhuisfaciliteiten nodig en kunnen meer patiënten worden
behandeld.
• De vergoeding voor de behandeling met parenterale
systeemtherapie kan OncoZorg aanbieden tegen een verminderd
tarief van minimaal 10% ten opzichte van de vergoeding die
momenteel een ziekenhuis in regio Utrecht hiervoor ontvangt.
• Ook zijn er voor zorgaanbieders subsidie beschikbaar om
verandering in het zorglandschap vorm te geven.
• Daarnaast blijft de zorgaanbieder bijkomende verdienmodellen,
zoals medicatie, behouden.

Onderaannemer
OncoZorg zal haar dienstverlening verrichten in de rol van
onderaannemer van zorgaanbieders. Op deze manier blijft de
zorgaanbieder de regie houden én kan OncoZorg binnen de
richtlijnen van de zorgaanbieder haar diensten verlenen.

Kwaliteit
Thuiszorg is een ander specialisme dan de zorg
die een ziekenhuis levert. Een ziekenhuis zal
zichzelf dan ook de vraag moeten stellen of
deze wijze van behandeling niet beter
uitbesteed kan worden. OncoZorg werkt met
oncologisch verpleegkundigen die in het
ziekenhuis zijn opgeleid en gespecialiseerd zijn in
de thuiszorg.
OncoZorg onderscheidt zich van de
zorgaanbieders (en thuiszorgorganisaties) door
haar holistische aanpak. Door patiënten door te
verwijzen naar OncoZorg zal de patiënt
maatwerk ervaren en wordt alle (paramedische)
zorg rondom de behandeling van kanker onder
één dak geplaatst.
OncoZorg werkt met een digitale agenda die
alle zorgafspraken inzichtelijk maakt. Ook de
reactie op de behandelingen, de
gemoedstoestand en fysieke gezondheid
worden gemonitord. Hierdoor blijft de
behandelend arts op afstand betrokken bij de
zorg rondom de patiënt en kan snel geschakeld
worden met de oncologisch verpleegkundige
van OncoZorg.

Waarmee kunnen wij jou van dienst zijn?
•
•
•
•
•

Heeft jouw patiënt de wens om kuren thuis te ontvangen, maar bieden jullie dit nog niet aan?
Werken jullie momenteel met een pilot maar willen jullie de oncologische thuisbehandelingen
structureel aan patiënten kunnen aanbieden?
Blijkt oncologische thuiszorg niet rendabel voor het ziekenhuis?
Willen jullie opschalen, maar is daarvoor onvoldoende personeel?
Of wil je een patiënt doorverwijzen?
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