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Wetenschappelijk 
onderzoek 

 
 
 
              Leontien Kremer 
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Vraag 
 

Wie komt er op een LATER polikliniek? 
  JA 
  NEE 
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POLIKLINIEK 

 

ZORG 

Opsporen en vroegtijdig behandelen van late effecten 

Coordinatie van zorg  

Voorlichting 
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SKION LATER zorg:  

voor dat wat we WEL weten 
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Vraag 
 

Mijn dokter weet alles… 
  JA 
  NEE 

 
 
 



DO 

NIET 

DOEN 

??? DOEN  
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Wetenschappelijk onderzoek  

voor dat wat we niet weten 



Titel van de presentatie 8 

Wetenschappelijk onderzoek 8 1 oktober 2016 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

 

U kunt op de polikliniek ook uitgenodigd worden voor 

wetenschappelijk onderzoek  

 

Hier wordt altijd apart toestemming voor gevraagd  
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WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

 

Welk risico heb ik op een gezondheidsprobleem door de 

behandeling? 

 

Welke test moet gedaan worden en hoe vaak? 

 

Welke behandeling kan ik daarvoor krijgen?  
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SKION LATER onderzoek 

 

Iedereen  

• behandeld in kinderoncologische centra in Nederland   

• Behandeling tussen 1966 en 2001 

 

 

 

 

 

 

 
2013 en 2014 vragenlijsten 

 

2017 en 2018 en 2019 
Polibezoeken en testen en vragenlijsten 
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WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

 

Levert getallen op… met gebruik van wiskunde; statistiek  

 

• Percentage 5 % van mensen met dezelfde   

   behandeling krijgt iets aan het hart  

• Kansen  Je hebt  met jouw behandeling 5% kans  

   om iets aan het hart te krijgen 

• Kansen   Als jij deze pil neemt, neemt kans af met 2 % 

  Als jij  rookt, neemt kans met 5% toe 
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Wat betekenen de resultaten van wetenschappelijk 

onderzoek voor jullie ZORG l? 

 

Wij weten nu meer over kansen en risico’s en mogelijke behandeling 

Maar JIJ bent een uniek persoon 

• Stel samen met jouw behandelaar een plan op voor nazorg 

• Stel veel vragen 

• Kies wat bij je past  en wat voor jou belangrijk is 

• Vraag om wat JIJ nodig hebt in jouw situatie 
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Vraag 
 

Hoeveel van jullie hebben een nazorg plan opgesteld voor de 
komende jaren met de arts?  
 

  JA 
  NEE 
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Stelling 
 

Iedereen die ooit als kind kanker heeft gehad moet aan het 
eind van de behandeling een nazorg plan krijgen dat is 
opgesteld samen met de behandelaar en u? 
 
Ben je het eens met de stelling? 
 

  JA 
  NEE 

 
 
 



DO 

NIET 

DOEN 

??? DOEN  

 

       Gelukkig hoef je 

het niet alleen te doen: 

er zijn RICHTLIJNEN 

en experts….  

Skion.nl  
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Risico 
Hoe hoog is mijn kans op…? 
Wat vind ik zelf een acceptabele kans? 

Diagnostische test 
Geeft de test ook wel eens uitslagen die niet kloppen? 
Waarom moet ik de test; wat ga ik met de uitslag doen? 
Wat zijn de kosten? Vind ik de test eng?  

 

 
 

 

Behandeling 
Als er iets gevonden wordt is er dan een behandeling? 
Zijn er bijwerkingen van de behandeling? 
 

Zelfzorg 
Hoe kan ik een gezond leven leiden? 
Beweeg, niet roken en veel alcohol 
drinken en genieten van het leven… 

WAT KAN IK ZELF VRAGEN?  
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Zorg Onderzoek 
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Dank aan iedereen die 

bijdraagt  

 

aan zorg & onderzoek 

&  organisatie van dit 

symposium  


