Studie endeldarmkanker

Patiënten willen
meer betrokkenheid
Wel of geen bestraling voorafgaand aan de operatie? Wel of
geen blijvend stoma? De onlangs gepresenteerde PORTIERstudie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
toont dat de meeste mensen met endeldarmkanker graag
worden betrokken bij beslissingen over hun behandeling. Zij
accepteren een iets grotere kans op terugkeer van de ziekte
als daarmee de kans stijgt om continent te blijven.
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Een meebeslissende patiënt vraagt
volgens Arwen Pieterse een andere
inrichting van de zorg: ‘Als mensen
bij de dokter zitten, moeten ze in
korte tijd heel veel nieuwe informatie
verwerken. Bovendien zijn ze vaak
te emotioneel om een belangrijke
beslissing over hun behandeling te
kunnen nemen. Daarom zouden ze
bijvoorbeeld de volgende dag nog
een gesprek met de verpleegkundige
moeten hebben. Zo ver zijn de Nederlandse ziekenhuizen nog niet, maar ik
hoop wel dat ze er naar aanleiding van
ons onderzoek over willen nadenken.’
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