
 

Samenvatting 
Pilot aanpassingsstoornissen bij (ex)kankerpatiënten 
 
Sinds in 2012 de aanpassingsstoornis uit het basispakket is gehaald, worden patiënten ofwel 
overbehandeld of onderbehandeld waardoor klachten kunnen toenemen. Nu er een richtlijn 
‘Aanpassingsstoornissen bij patiënten met kanker’ ligt, is het mogelijk om de psychologische zorg 
voor patiënten duurzaam in te richten.  
 
Het doel van het programma is om het ministerie van VWS te ondersteunen bij het nemen van een 
beslissing over de financiering van de behandeling van aanpassingsstoornissen bij kanker die 
volgens de nu geldende regelgeving buiten het basispakket vallen. In het programma wordt aan de 
hand van een landelijke, tweejarige pilot geëvalueerd wat de invloed van zorg volgens de richtlijn is 
op het welzijn en de medische consumptie van patiënten. Ook wordt gekeken naar het werkelijk 
aantal patiënten met deze problematiek. 
 
Het programma is voor de uitvoering opgedeeld in een drietal fasen: 

- Fase I: Voorbereiding 
- Fase II: Uitvoering pilot (zorg en evaluatieonderzoek) 
- Fase III: Afronding evaluatieonderzoek en aanbieding resultaten aan ministerie van VWS 

 
Tijdens fase I worden de voorbereidingen voor de pilot getroffen. Dit zijn onder andere de 
implementatie van de richtlijn, het inregelen van de zorg en het uitzetten van een subsidie voor het 
evaluatieonderzoek. Fase II bestaat uit het uitvoeren van de pilot: de zorg wordt geleverd volgens de 
richtlijn en het evaluatieonderzoek verzamelt gegevens. De zorg wordt geleverd door behandelaren 
die zijn opgenomen in het deskundigenbestand van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale 
Oncologie (NVPO). Tijdens fase III wordt het evaluatieonderzoek afgerond en worden de gegevens 
van het onderzoek overgedragen aan het ministerie van VWS, waarna mogelijk een beslissing kan 
worden genomen over structurele financiering van deze zorg. 
 
Bij de uitvoering van het programma wordt nauw samengewerkt met het Landelijk Overleg 
Psychosociale Oncologische Zorg (LOPSOZ) en het Trimbos-instituut (Werkgroep Richtlijn 
Aanpassingsstoornissen). KWF Kankerbestrijding stelt aanvullende financiële middelen beschikbaar 
voor de uitvoering van het programma en het Integraal Kankercentrum Nederland wordt gevraagd het 
zorgdomein in te regelen.  
 
Om een beslissing te kunnen nemen over de financiering van de behandeling van 
aanpassingsstoornissen bij kanker heeft het ministerie van VWS gegevens nodig over de effectiviteit 
van deze behandeling. Bij het evaluatieonderzoek wordt daarom aangesloten bij de eisen die het 
Zorginstituut Nederland (ZIN) stelt aan onderzoek. Dit houdt in dat het onderzoek aan de 
zogenaamde PICOT moet voldoende om bruikbare gegevens op te leveren.  
 


