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Een ziekenhuis kiezen bij kanker, wat vindt jij belangrijk? 
Specifieke resultaten van mensen met een stoma ten gevolge van kanker. 

Wie deden er mee aan dit onderzoek? 

Aan dit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) deden 7376 

mensen mee die kanker hebben of hebben gehad. 750 van hen (10%) heeft een stoma ten gevolge 

van kanker. Het betrof meer mannen (56%) dan vrouwen (43%). De gemiddelde leeftijd is 68 jaar. 

De grootste groep kreeg een stoma ten gevolge van endeldarmkanker (35%), dikkedarmkanker 

(29%) of blaaskanker (21%). Naast het uitvoeren van een operatie, kreeg iets meer dan de helft 

(53%) bestralingen en de helft kreeg chemotherapie (50%). Gemiddeld is de meest recente 

behandeling 6 jaar geleden. Ruim drie kwart (78%) geeft aan (waarschijnlijk) geen kanker meer te 

hebben. 

Behandeling in verschillende ziekenhuizen. 

53% werd behandeld in één ziekenhuis, 41% in twee en 6% in drie of meer ziekenhuizen. De 

meerderheid (52%) van de mensen die in meer dan één ziekenhuis werd behandeld ervaarde dit als 

positief. Dit betreft zowel de samenwerking tussen ziekenhuizen als duidelijk zijn over waar men 

terecht kon met vragen.  

Stilstaan bij keuze ziekenhuis 

62% van de respondenten heeft niet stil gestaan bij de keuze voor het ziekenhuis. Van de mensen 

die hier wel bij stil hebben gestaan heeft 72% actief naar informatie gezocht en/of met iemand 

overlegd hierover. Dit deden ze met name bij de huisarts, medewerkers van het ziekenhuis of met 

naasten/bekenden.  

Belangrijke redenen om te kiezen voor een ziekenhuis waren dat het ziekenhuis dichtbij was (54%), 

dat iemand al bekend was met het ziekenhuis (42%), dat er in het ziekenhuis een arts werkte bij wie 

iemand zich prettig voelde (28%) en op aanraden van de huisarts (23%).  

20% heeft een second opinion gehad. 8% kort na de diagnose en 12% later in het ziektetraject. 

Vertrouwen in behandeling 

De respondenten hebben veel vertrouwen in de medische deskundigheid van het ziekenhuis waarin 

zij zijn behandeld. Gemiddeld geven zij, op schaal van 1 – 10 een 8,5.  

Bijna driekwart (74%) weet niet welke ziekenhuizen gespecialiseerd zijn in behandeling voor hun 

eigen kankersoort. 

Reizen naar het ziekenhuis voor de behandeling 

Tweederde van de respondenten gaat voor de behandeling naar een ziekenhuis in de buurt, op 

minder dan een half uur reistijd. Het reizen werd over het algemeen niet als problematisch ervaren, 

behalve wanneer mensen (soms) te ziek waren of teveel pijn hadden om te reizen, er vaak op en 

neer moest worden gereisd voor behandelingen en omdat zij het als een belasting zagen voor hun 

naasten. 
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Wanneer wordt gevraagd hoe lang mensen bereid zijn om te reizen voor zorg van een ziekenhuis dat 

gespecialiseerd is in behandeling voor hun eigen aandoening dan geeft bijna de helft (42%) aan dat 

hier geen maximum aanzit en een derde wil maximaal een uur reizen per keer. 

Achteraf gezien andere keuze? 

Driekwart van de respondenten zou niets anders hebben gedaan als het gaat over het maken van de 

keuze waar de behandeling heeft plaatsgevonden. Een kleine 10% geeft aan dat achteraf gezien 

beter zouden hebben willen uitzoeken waar zij hun behandeling hadden willen krijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


