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Telehealth 
Meeste kankerpatiënten hebben baat bij zorg op afstand 

Van de redactie

Kankerpatiënten die hun behandeling achter de rug hebben, vinden het vaak prima 
om het verdere contact met hun zorgverleners zoveel mogelijk via telefoon of inter-
net af te handelen. Tot die conclusie komen Engelse gezondheidswetenschappers, 
verbonden aan de universiteit van Surrey, in de Journal of Medical Internet Research. 
De patiënten vinden dat deze vorm van zorg op afstand beter is in te passen in hun 
leven.  

Steeds meer mensen overleven kanker. 
In Groot-Brittannië wonen nu al 2,5 mil-
joen kankeroverlevers en dat aantal zal 
naar verwachting in 2030 zijn opgelo-
pen tot 4 miljoen. Dat is natuurlijk een 
gunstige ontwikkeling, maar door hun 
grote aantallen trekken de overlevers 
een zware wissel op de kankerzorg. Als 
hun behandeling is voltooid, hebben ze 
nog vaak vragen of zorgen, waarover ze 
graag met deskundigen willen spreken. 

De Engelse gezondheidszorg probeert 
die behoefte op te vangen met een 
‘telehealth’-systeem, waarbij een deel 
van de contacten tussen patiënten en 
zorgverleners verloopt via telefoon en 
internet. 

De psycholoog Anne Cox, verbonden 
aan de medische faculteit van de uni-
versiteit van Surrey, analyseerde samen 
met haar collega’s 22 eerder verschenen 
studies naar de ervaringen van mensen 
die kanker hebben overleefd met deze 
vorm van zorg. Uit die analyse bleek dat 
de meeste kankeroverlevers positief 
zijn het ‘telehealth’-systeem. Ze waar-
deerden vooral het gemak waarmee ze 
met zorgverleners konden spreken van-
uit hun huis, zonder dat ze veel tijd ver-
loren aan reizen en wachten. Bovendien 
vonden sommige kankeroverlevers het 
aangenaam dat het contact betrekkelijk 
anoniem was. Daardoor durfden ze din-
gen aan te kaarten die ze tijdens een lij-
felijke ontmoeting waarschijnlijk zouden 
laten rusten. 
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Over sommige aspecten van het contact 
op afstand waren de overlevers minder 
te spreken. Sommige patiënten voelden 
zich afgescheept. Ze ervoeren het sys-
teem als ‘onpersoonlijk’, en meenden 
dat het in de eerste plaats was bedoeld 
om te voorkomen dat ze hun behande-
laars persoonlijk ontmoetten. Er waren 
daarnaast ook patiënten met gehoor-
problemen, die weinig baat hadden bij 
telefonisch contact en patiënten die 
niet goed met een computer overweg 
konden. 

“Volgens ons onderzoek willen kan-
kerpatiënten, nadat hun behandeling 
achter de rug is, zo snel mogelijk hun 
dagelijkse leven hervatten”, zegt Cox in 
een persbericht van haar universiteit. 

“Zorg op afstand via telefoon of internet 
maakt dat mogelijk, omdat het een aan-
tal vaak tijdrovende bezoeken aan het 
ziekenhuis kan vervangen en makkelijk 
is te integreren in normale bezigheden.” 

“Voor veel kankerpatiënten helpt deze 
aanpak ze om onafhankelijk te blijven 
en toch, als dat nodig is, bevestiging en 
ondersteuning te krijgen. Maar som-
mige patiënten geven de voorkeur aan 
traditionele vormen van persoonlijk 
contact.” ∞
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