
Ervaringen van patiënten met longkanker tijdens COVID-19

Inzichten uit Nederland

Belangrijkste bevindingen uit Nederland

44
longkankerpatiënten

of hun verzorgers

reageerden 

Invoering

Meer informatie

73% van de respondenten

geïdentificeerd als vrouw,

27% geïdentificeerd als man

werden

gediagnosticeerd in

de afgelopen vijf jaar

86% heeft niet-

kleincellige

longkanker

82%

http://thenounproject.com
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zeiden dat ze op het juiste

moment de informatie

kregen die ze nodig hadden.

Twee patiënten moesten zelf

op zoek naar meer informatie

en één patiënt zei dat wat ze

kregen niet nuttig was of te

laat werd gegeven

Bijna de helft (48%)

van de patiënten

die reageren, wordt

momenteel

behandeld. 45%

was klaar met de

behandeling

80% 

82%
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98% van de reagerende

patiënten voelde zich tot op

zekere hoogte betrokken

bij beslissingen over hun

behandeling en zorg. Eén

patiënt zei dat ze er niet bij

betrokken waren, maar wel

graag hadden willen zijn

94% van de reagerende

patiënten is ingeënt

tegen COVID-19. Slechts

één respondent koos

ervoor om het vaccin

niet te krijgen, maar zou

dit in de toekomst

kunnen overwegen

De meerderheid van de patiënten

geeft in de meeste situaties de

voorkeur aan persoonlijke

afspraken, vooral bij het

achterhalen van hun diagnose en

voor het eerste consult. 29% van

de patiënten zou willen bellen als

ze zich ergens zorgen over maken

De helft (50%) van de patiënten zei

dat er geen verschil was in hoe

gemakkelijk het was om contact op te

nemen met hun behandelteam

tijdens COVID-19. 38% zei dat de

behandeling normaal is voortgezet.

35% zei dat afspraken waren

verwisseld van face-to-face naar

video of telefoon

De COVID-19-pandemie heeft een grote impact gehad op patiënten, inclusief mensen

met longkanker, en gezondheidszorgsystemen over de hele wereld.

Het lid van de GLCC in Nederland is Longkanker Nederland: https://

www.longkankernederland.nl/ 

Bezoek onze website voor meer informatie over dit onderzoek en het werk van de GLCC:

https://www.lungcancercoalition.org

U kunt ons secretariaat e-mailen op: glcc@roycastle.org
Open link

81% zei dat familie en vrienden

het meest behulpzaam waren

bij het omgaan met hun

emoties. 28% zei dat praten met

hun behandelteam hielp, terwijl

25% hulp kreeg van een

therapeut of counselor

72% zei bang te zijn voor

een terugval. 

42% zei zich zorgen te

maken over de gevolgen

voor hun gezin en 39%

maakt zich zorgen over hun

gezondheid en toekomst

53% van de patiënten zei dat

het krijgen van de diagnose

longkanker de grootste

emotionele impact op hen had,

gevolgd door wachten op

scanresultaten (42%) en het

vertellen aan familie en

vrienden (39%)

Oproep tot actie

De leden van de GLCC pleiten voor de implementatie van de rechten die zijn uiteengezet in het

patiëntenhandvest, namelijk ervoor zorgen dat alle longkankerpatiënten toegang hebben tot

hoogwaardige gezondheidszorg; geïnformeerde zelfbeschikking, waaronder betrokkenheid bij de

besluitvorming; en fysieke en mentale integriteit.

De Global Lung Cancer Coalition (GLCC), een alliantie van 42 patiëntenorganisaties uit 30

landen over de hele wereld, wilde begrijpen of COVID-19 nog steeds van invloed is op de zorg

die patiënten ontvangen, en de ervaringen van patiënten in verschillende landen vergelijken.

In december 2021 deelde de GLCC een wereldwijde online patiëntervaringenquête.

De enquête duurde acht weken en ontving 555 reacties van patiënten uit 21 landen.

van de reagerende patiënten zei dat ze een afspraak voor screening op

longkanker zouden bijwonen als ze werden uitgenodigd

Vijf patiënten zeiden dat ze niet zouden komen en vier patiënten zeiden dat ze

niet zeker wisten of ze wel zouden komen

https://www.lungcancercoalition.org

