
 

 

Heeft u interesse in deelname aan dit onderzoek? Dan kan u in dit document extra informatie 

over het onderzoek nalezen. 

Doel van het onderzoek 

De vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg voert een onderzoek uit naar de meest 

optimale aanpak in vroegtijdige diagnostiek en behandeling ter preventie van chronische pijn 

bij borstkankeroverlevers. Momenteel zijn er een aantal interventies die effectief kunnen zijn 

zoals farmacologische, fysiotherapeutische en psychosociale interventies. Hoe deze kunnen 

ingezet worden en voor wie is minder bekend. We willen in dit onderzoek nagaan hoe die 

interventies best gecombineerd worden in de nazorg bij kankeroverlevers. Er wordt gepolst 

naar wat er nog ontbreekt in de zorg, naar waar nog meer moet op ingezet worden bij 

diagnostiek en behandeling van pijn en door wie precies. Het doel van dit onderzoek is dus 

het ontwikkelen van een stappenplan met strategieën om de juiste zorg op het juiste moment 

aan de juiste kankeroverlever te kunnen aanbieden door de zorgverstrekker. Het ontwikkelde 

stappenplan vormt een model om de nazorg bij borstkankeroverlevers efficiënter en op maat 

van de kankeroverlever te organiseren. 

Hoe kan u deelnemen? 

Wij vragen u of u de tijd zou willen nemen om deel te nemen aan een groepsgesprek van 

ongeveer acht à tien deelnemers met zorgverstrekkers uit verschillende zorgdisciplines. Dit 

gesprek zal online worden georganiseerd, waarbij er eerst een paar dagen op rij een nieuwe 

vraag per dag wordt gesteld via een online platform. U kan dan binnen een afgebakende 

periode van 11 dagen, op een tijdstip naar keuze deze vragen beantwoorden. Daarna worden 

de antwoorden live in groep besproken via een online videogesprek. Dit online videogesprek 

zal ongeveer één en een half uur van uw tijd in beslag nemen. Voor de start van het 

groepsgesprek wordt u gevraagd een korte vragenlijst in te vullen over uw geslacht, leeftijd 

en job. Tijdens het groepsgesprek wordt er gepolst naar uw mening omtrent pijn na kanker en 

een model van getrapte nazorg en bijbehorende strategieën. Daarnaast worden ook 

onderwerpen besproken zoals de communicatie, de coördinatie van zorgprocessen en de 

duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden tussen zorgverstrekkers. Deelnemers 

worden achteraf vergoed met een bon. 

We zijn daarnaast nog op zoek naar borstkankeroverlevers en hun mantelzorgers om ook hun 

ervaringen te kunnen bevragen. Indien u geïnteresseerden kent, mag u altijd mijn gegevens 

doorgeven. 

Indien u nog andere vragen heeft, neemt gerust contact op: yael.slaghmuylder@ugent.be 

Bij interesse kan u uw contactgegevens achterlaten via volgende link:  

https://forms.gle/h5aMvq9GCMRc3LPB8  

 


