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Achtergrond

Resultaten

Met de pilot Oncologische Zorg Thuis geeft OLVG invulling aan de
‘juiste zorg op de juiste plek’ door zorg dichtbij de patiënt te
organiseren. Het project is een samenwerking tussen de afdeling
Medische Oncologie & Hematologie en de ziekenhuisapotheek.
In een pilot verlenen oncologieverpleegkundigen uit OLVG een
deel van de behandeling bij de patiënt thuis. Op dinsdag en vrijdag
stappen de oncologieverpleegkundigen op de elektrische bakfiets.
De pilot is 1 juni 2019 gestart met de inclusie van patiënten en
betreft de onderstaande toedieningen/handeling:
• Bortezomib per injectie;
• Zometa per infuus;
• Afkoppelen van een Folfusorpomp.

Patiënten en zorgverleners zijn enthousiast over de
thuisbehandeling. Patiënten zouden de thuisbehandeling zeker
aanraden bij familie en vrienden en zorgverleners bij andere
ziekenhuizen.
“In mijn eigen vertrouwde
omgeving zijn, lekker met
mijn favoriete muziekje
erbij” (citaat patiënt).

Tevredenheid
Zorgverlener

‘Rapportcijfer’
8,5

Patiënt

8,9

Tabel 1: Tevredenheid t.a.v. de thuisbehandeling uitgedrukt in
een rapportcijfer

De top 3 van positieve punten van thuisbehandeling van patiënten
en zorgverleners is in de onderstaande tabel weergegeven.
Patiënt
Tijdwinst (minder reis- en
wachttijd
Meer rust, behandeling in
vertrouwde omgeving
Minder lichamelijk ongemak (bv
door reizen)

Zorgverlener
Patiëntvriendelijkheid door zorg
op maat
Meer zicht op de thuissituatie
van de patiënt
Enthousiasme van
oncologieverpleegkundigen

Tabel 2: Positieve punten t.a.v. de thuisbehandeling benoemd door patiënten en zorgverleners

In de pilot zijn in totaal 89 toedieningen/handelingen bij 20 unieke
patiënten gedaan. De toediening van Bortezomib is veruit de
grootste groep.

“Autonomie en op de fiets, lekker buiten bevalt mij goed”
(citaat oncologieverpleegkundige)

Doel
Het doel van de pilot is tweeledig, namelijk achterhalen of:
1. Oncologische zorg thuis van toegevoegde waarde is voor
kankerpatiënten in Amsterdam;
2. Het inzetten van oncologieverpleegkundigen uit OLVG bijdraagt
aan hun behoud en het werven van nieuwe collega’s.

Methoden
Half september zijn ter evaluatie vragenlijsten aan 14 patiënten en
26 zorgverleners verstuurd.
De patiënten hadden één of meerdere toedieningen/handelingen
thuis gehad. Respons van patiënten: 78,6% (11/14).
De zorgverleners betrokken bij de pilot hebben een vragenlijst
ontvangen. Respons van zorgverleners: 65,4% (17/26).
De pilot Oncologische Zorg Thuis is mede mogelijk gemaakt door zorgverzekeraar Zilveren Kruis

Grafiek 1: Aantal toedieningen/handelingen in de pilotperiode half juni tot en met oktober 2019

Conclusie
Patiënten en zorgverleners zijn enthousiast over de
thuisbehandeling. Oncologieverpleegkundigen ervaren de
‘bakfietsdienst’ als een mooie aanvulling op hun werk.
OLVG heeft besloten de pilot voort te zetten en uit te
breiden met middelen/patiëntengroepen en onderzoekt
bloedafname thuis in samenwerking met OLVG Lab BV.

