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Nieuwe website 
met keuzehulp 

Tot voor kort bevatte de beschikbare 
informatie over zorg bij maag- of 
slokdarmkanker in de Nederlandse 
ziekenhuizen alleen gegevens over de 
operaties. 

Om een goed beeld te krijgen van 
de expertise van een ziekenhuis en 
om een keuze te maken voor een 
ziekenhuis heb je veel meer informatie 

Een ziekenhuis kiezen bij kanker is ingewikkeld, voor iedereen. Ook omdat 
niet altijd duidelijk is welk ziekenhuis is gespecialiseerd in welke kankersoort: 
openbare informatie hierover ontbrak. De nieuwe website met keuzehulp geeft je 
meer informatie, waarmee je zelf kunt kijken welk ziekenhuis het beste bij je past. 

nodig. Meer gegevens over het hele 
zorgtraject, zoals het stellen van de 
diagnose, radiotherapie, systemische 
behandeling en nazorg. En meer 
gegevens om alle informatie goed te 
kunnen duiden.

Betekenisvolle keuze-informatie
Om mensen te ondersteunen, startten 
SPKS, de Nederlandse Federatie van 
Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en 
andere kankerpatiëntenorganisaties 
met het verzamelen van gegevens 
vanuit verschillende bronnen, zoals 
de Nederlandse Kankerregistratie, en 
ervaringen van andere patiënten. Deze 
gegevens zijn vervolgens met elkaar 
gecombineerd tot beschrijvingen over 
ziekenhuizen. Dit hebben we gedaan 
voor kanker aan maag, slokdarm, borst, 
blaas en nieren. 

Namens SPKS werkten Joke Leemhuis 
en Liesbeth Timmermans hieraan 
mee. Liesbeth is SPKS bestuurslid 
belangenbehartiging en kwaliteit 
van zorg en zegt: “Hopelijk hebben 
we het allemaal zodanig beschreven 
dat mensen zicht krijgen op wat de 
zorg in de verschillende ziekenhuizen 
precies inhoudt en hoe het daar is 
georganiseerd. En hopelijk kunnen 
mensen dan aan de hand van 
deze beschrijvingen bekijken welk 
ziekenhuis, welke sfeer van zorg 
verlenen, het beste bij haar of 
hem past.”

Voor de beschrijvingen bij maag- en 
slokdarmkanker heeft een aantal 
ziekenhuizen zich aangemeld. Met 
hen zijn inmiddels hun beschrijvingen 

Kies bewust het juiste ziekenhuis voor jou
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besproken in het kader van hoor- en wederhoor. Het zijn 
voor SPKS interessante gesprekken, omdat je met elkaar 
in de diepte doorpraat over de geleverde kwaliteit van 
zorg. De ziekenhuizen geven aan zich goed te herkennen 
in hun beschrijving en de meeste ziekenhuizen lijken 
voornemens om hun beschrijving ook daadwerkelijk 
te publiceren.

Nieuwe website met keuzehulp
Op het moment dat we deze tekst schrijven wordt gewerkt 
aan een website om de beschrijvingen over ziekenhuizen, 
voor zover beschikbaar, toegankelijk te maken. 
Het streven is om de eerste ziekenhuisbeschrijvingen eind 
oktober beschikbaar te hebben op de webpagina 
www.nfk.nl/ziekenhuiskeuze. 

Hier vind je ook informatie over onderwerpen waar je op 
kunt letten en welke vragen je kunt stellen om inzicht te 
krijgen in hoe gespecialiseerd een ziekenhuis is in jouw 
vorm van kanker. 
Een gespecialiseerd ziekenhuis herken je aan vijf 
kenmerken: 
1.  de mate van specialisatie van het team.
2.  de mate waarin aan wetenschap wordt gedaan.
3.  de uitkomsten van de zorg.
4.  het zorgaanbod.
5.  de ervaringen van andere patiënten. 

Deze vijf kenmerken en een checklist met vragen om dit te 
achterhalen zijn op de website nader toegelicht. Ook is het 
mogelijk om via de website ziekenhuizen per kankersoort 
te vergelijken en vervolgens kun je op maat steeds meer 
(of minder) informatie over het ziekenhuis lezen. 

Meer aandacht voor jouw keuze voor het 
best passende ziekenhuis
Veel mensen weten niet dat er ziekenhuizen zijn die 
specifieke expertise hebben in hun vorm van kanker, 

terwijl het kiezen van het juiste ziekenhuis belangrijk kan 
zijn voor het verloop en de behandeling van de ziekte. Ook 
kan het maken van rationele keuzes lastig zijn in deze vaak 
emotionele eerste fase.  
SPKS, NFK en andere kankerpatiëntenorganisaties willen 
(toekomstige) patiënten ervan bewust maken dat ze 
een keuze hebben en dat per kankersoort ziekenhuizen 
verschillen in expertise. Daarom starten we met de 
campagne ‘Kies bewust welk ziekenhuis het beste is voor 
jou’. 

Aan de campagne werken vijf (ex-)patiënten mee, Simona, 
Mechteld, Cat, Marcel en Eddy, die elk hun eigen verhaal 
delen over hoe ze de keuze voor een ziekenhuis maakten 
en overstapten naar een ziekenhuis gespecialiseerd in hun 
vorm van kanker. 

Simona, een van de vijf mensen die meewerkt in de 
campagne, heeft slokdarmkanker.

In de campagne zie je de verschillende quotes van deze 
mensen in films, op website banners, posters en op social 
media. Hopelijk draagt dit bij aan een bewustere keuze, 
zodat meer mensen de zorg krijgen in het ziekenhuis 
dat het beste past bij de persoon, de ziekte en de 
zorgbehoefte. 

Tekst: Jolanda Thelosen.
Bron en afbeeldingen: NFK. 

“ Ik wist niet van het verschil tussen 
ziekenhuizen. Eigenlijk ben ik daar 

later pas achter gekomen.”
Simona.


