
> Bestaande zorg vergoed 

> Behandeling door deskundigen 
 met kennis van kanker 
> Geen eigen risico 
>  Folders om aan uw patiënten  

te geven 

Psychologische zorg bij kanker  
tijdelijk weer vergoed

Heeft uw patiënt  
aanpassingsproblemen 
bij kanker?

 



Veel (ex-)kankerpatiënten hebben naast lichamelijke ook psychische  
klachten. Soms zelfs jaren na de behandeling. In 2012 werd gespecialiseerde 
hulp bij een aanpassingsstoornis uit het basispakket geschrapt, ook bij  
kanker. Deze zorg wordt tijdelijk weer vergoed. Ook uw patiënten komen 
hiervoor in aanmerking.  

Aanpassingsproblemen bij of na kanker
De diagnose kanker is een enorme schok. Voor de  
patiënt, de partner, de kinderen en andere naasten.  
Ook als de behandeling slaagt, blijven veel patiënten 
met psychische klachten rondlopen. Soms ontstaan 
deze klachten zelfs pas jaren later. Moeilijk hanteer-
bare gevoelens van onzekerheid of angst doen een 
groot beroep op het aanpassingsvermogen. Ook het 
verlies van vertrouwen in het eigen lichaam en regie 

over het leven kunnen tot problemen leiden. Soms 
zijn de klachten mild en van korte duur, en kunnen 
patiënt en naasten ze zelf opvangen. Maar als de 
problemen ernstig zijn en niet overgaan, kan er  
volgens de DSM-5 sprake zijn van een stoornis in de 
aanpassing. Naar schatting krijgt tussen de 10 en 20 
procent van de patiënten met kanker zo’n aanpassings-
stoornis. Deze groep heeft moeite om weer deel te 
nemen aan het gewone leven. Psychologische hulp  
is dan zinvol, ook om het ontstaan van zwaardere 
problematiek te voorkomen.

Vaak geen optimale behandeling ingezet
Psychologische zorg bij een aanpassingsstoornis is in 
2012 uit het basispakket van de zorgverzekering 
gehaald. Dat stelde huisartsen voor lastige dilemma’s 
bij (ex-)kankerpatiënten, een groep die extra belast 
is door de combinatie van een lichamelijke en een 
psychische aandoening. Weliswaar kunnen zij voor 
psychosociale ondersteuning via de huisarts bij de 
POH-ggz terecht. Maar soms zijn de problemen te 
groot en is speciale deskundigheid op het gebied van 
psychologie en kanker nodig. De zorg van de POH-
ggz is dan niet (altijd) toereikend, terwijl ook het 
aanbod van de ggz in veel gevallen onvoldoende 
past bij de behoeften van de patiënt. Het schrappen 
van de vergoeding heeft er zo toe geleid dat de 
behandelmogelijkheden bij een aanpassingsstoornis 
niet optimaal zijn. Een onwenselijke situatie, vooral 
voor de patiënt.

Gespecialiseerde hulp tijdelijk vergoed
Mede door het verschijnen van de multidisciplinaire 
richtlijn ‘Aanpassingsstoornissen bij patiënten met 
kanker’ in 2016, ontstond steeds meer draagvlak 
voor het toegankelijker maken van hulp door  
gespecialiseerde deskundigen. Vanaf 1 maart 2018  
is met geld van het ministerie van VWS en KWF 
Kankerbestrijding een (tweejarige) pilot gestart om 
deze zorg tijdelijk te vergoeden voor patiënten bij 
wie de behandelingen in het ziekenhuis al zijn  
afgerond. Als huisarts kunt u bij het vermoeden  
van een aanpassingsstoornis bij kanker dus weer 
verwijzen naar gespecialiseerde hulp. De zorgkosten 
worden vanuit de pilot volledig betaald, dus ook  
zonder eigen bijdrage van de patiënt of een beroep 
op het eigen risico. Voorwaarde is wel dat de hulp 

‘Na de diagnose ging ik vooral veel praktische 
zaken regelen, ook vanuit het ziekenhuis. Pas een 
maand of drie na de behandeling kwam het besef 
dat mijn leven echt veranderd was. Ik had minder 
weerstand en mijn hoofd kon ook minder aan. 
Een psycholoog heeft me geleerd keuzes te maken 
die passen bij mijn leven.’  
— Een ex-kankerpatiënt

Vergoeding psychologische zorg 
voor (ex-)kankerpatiënten 



wordt gegeven door een behandelaar uit het  
deskundigenbestand van de Nederlandse Vereniging 
voor Psychosociale Oncologie (NVPO), die is  
gecontracteerd door het Integraal Kankercentrum 
Nederland (IKNL). De behandelaar moet bovendien 
werken volgens de multidisciplinaire richtlijn en 
daarvoor een speciale e-learning hebben gevolgd. 
Het tijdelijk vergoeden van deze zorg levert het 
ministerie van VWS informatie voor een beslissing  
of de vergoeding definitief terug kan komen in het 
basispakket.

Naar welke hulpverleners kunt u verwijzen?
Er zijn meerdere behandelingen mogelijk bij een  
aanpassingsstoornis. De keuze is onder meer  

afhankelijk van de ernst van de psychosociale  
problemen, de wensen van de patiënt en de aard of 
ernst van de ziekte zelf. Voorbeelden van behande-
lingen zijn psycho-educatie, cognitieve gedrags- 
therapie, mindfulness en EMDR. De behandeling in 
het kader van de pilot moet worden gegeven door 
een BIG-geregistreerd psycholoog, psychotherapeut 
of psychiater, gespecialiseerd in psychosociale onco- 
logische zorg. De meest actuele NVPO-lijst met aan-
bieders is te vinden op www.kanker.nl/verwijsgids 
(zoek op aanpassingsstoornissen). Alle hulpverleners 
op deze lijst hebben met het IKNL afspraken gemaakt 
over het leveren van deze zorg.

  Heeft een van uw patiënten aanpassingsproblemen vanwege kanker en behoefte aan  
psychologische hulp? Verwijs hem of haar dan naar een deskundige hulpverlener! 

> Ga naar www.kanker.nl/verwijsgids (zoek op aanpassingsstoornissen). 
> Selecteer een hulpverlener in uw regio en verwijs uw patiënt. 
> Geef hem of haar de bijgevoegde patiëntenfolder mee.

  Let op: check vooraf goed of uw patiënt de intensieve fase van behandeling in het ziekenhuis  
heeft afgerond. Als dit niet zo is, kan uw patiënt geen vergoeding krijgen. Hij of zij kan dan  
via het ziekenhuis psychologische zorg ontvangen.

‘Door de diagnose kanker verandert alles in je leven. Je werk, 
je rol als ouder of partner, vriend of vriendin, je functioneren 
in het dagelijks leven. Vaak komen problemen pas na de 
behandeling aan het licht, als de patiënt weer thuis is en zijn 
of haar leven moet oppakken.’ 



 

Pilot voor psychologische zorg voor (ex-)kankerpatiënten
Wat is het effect van psychologische zorg op het welzijn van (ex-)kanker- 
patiënten met aanpassingsproblemen? Hoe groot is de groep patiënten die  
in aanmerking komt voor een behandeling? En is vroegtijdig signaleren en 
behandelen van deze patiënten kosteneffectief? De tijdelijke vergoeding 
(gedurende twee jaar vanaf 1 maart 2018) brengt antwoorden op deze vragen 
in kaart. Zo moet duidelijk worden of een structurele vergoeding vanuit de 
basisverzekering zinvol is. In totaal kunnen 8.000 patiënten psychologische 
zorg ontvangen. De behandeling van deze patiënten wordt tijdelijk volledig 
vergoed, dus zonder eigen bijdrage of gebruik van het eigen risico.

> 10 tot 20 procent van de (ex-)kankerpatiënten heeft  
 aanpassingsproblemen 
>  Deze groep wordt nu vaak niet optimaal behandeld
>  Tijdelijke vergoeding moet uitwijzen of  

gespecialiseerde zorg terug kan in het basispakket.

De pilot – die wordt uitgevoerd door het IKNL – is ontstaan vanuit een  
samenwerking van het Landelijk Overleg Paramedische en PsychoSociale 
Oncologische Zorg (LOPPSOZ), het ministerie van VWS en ZonMw.  
Het ministerie van VWS en KWF Kankerbestrijding financieren de  
vergoeding. Daarnaast wordt ook nauw samengewerkt met het Trimbos-
instituut (Werkgroep Richtlijn Aanpassingsstoornissen).  

Kijk ook op www.zonmw.nl/aanpassingsstoornissen. Hier kunt u ook de 
patiëntenfolder downloaden.
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