
Wat weet u ervan?

Totaal aantal deelnemers ruim 3.000 - 2.785 hebben de vragenlijst compleet ingevuld

Gemiddelde leeftijd 57 jaar

73,5% 26,5% 
Ervaring? Opgedeeld in 3 groepen

kanker en chemo zelf geen chemo, maar 
zeer betrokken bij iemand 
met chemo

zelf geen chemo en niet 
zeer betrokken bij iemand 
met chemo

1 2 3

Wie hebben er meegedaan?

Specialist   Verpleegkundige   Behandelwijzer   Internet
       chemotherapie  

1 2 3 4

Informatie over chemotherapie wordt vooral verkregen en gezocht bij:

Een onderzoek naar de publieke kennis, perceptie van bijwerkingen, informatiebehoeften en 
het gebruik van informatiebronnen met betrekking tot een behandeling met chemotherapie.1

Deze zijn veelvoorkomend. 
Tijdige actie van de patiënt 
is vereist om complicaties 
te voorkomen.

Meeste bijwerkingen chemotherapie zwaarder 
ingeschat dan daadwerkelijk ervaren!

Chemotherapiepatiënten eerder  
bereid onder alle omstandigheden  
(opnieuw) een chemotherapie te onder-
gaan, dan mensen zonder kanker.2

Haaruitval
Vermoeidheid
Misselijkheid & braken

Meest bekend

Bijwerkingen:

Bloedingen
Koorts & infecties

Minder bekend

Mensen zonder chemo Mensen met chemo
Nee Ja

Socio-demografische factoren 
die invloed hebben op kennis over chemotherapie:

•	 Informatie over de gevolgen 
 van de behandeling voor het 
 dagelijks leven

•	 Aandacht voor naasten

•	 Realistische verwachtingen/
 prognose

Belangrijkste verbeterpunten in 
de informatie & communicatieMinder kennis Meer kennis

Ouderen

Man Vrouw

(Middel)hoog 
opgeleiden
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Referenties:

www.chemotherapie.nl

Onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam
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