
De Kantelkaart 
Voor persoonsgerichte en gepaste zorg.

Marthe Hageman, coassistent Radboudumc Nijmegen
namens Annemijn Aarts en Connected Care Project team



Waarom? 
• Veel ouderen met kanker
• Verwachte toename 
• 70% ≥1 chronische aandoening

• Meer generalistische en persoonsgerichte benadering nodig
• Vaak overmaat aan zorg krijgen i.p.v.  zorg op maat
• Meer gepaste en zinnige zorg > doelmatige zorg
• Maatschappelijk
• Individueel



Connected Care Project
• Connected Care Project
• Ontwikkeling Kantelkaart 
• Verbinden van mensgerichte zorg en integrale samenwerking
• Geven van meer gepaste en zinnige zorg



Inspiratie vanuit de praktijk





Doelstelling van het project

• Implementatie van de kantelkaart heeft tot doel om de zorgvraag van de patiënt in 
kaart te brengen en te reflecteren op betekent voor de inrichting van de zorg. 

• De kantelkaart zorgt voor meer persoonsgerichte en gepaste zorg leidend tot 
doelmatigere zorg (i.e. bijv minder agressieve onderzoeken en behandelingen). 



Kantelkaart 21 Day Challenge
• Deelnemers
• 4 huisartsen
• 1 praktijk ondersteuner
• 2 chirurgen
• 1 gynaecoloog

• Werkwijze
• Observatie in de praktijk
• Semi-gestructureerde

interviews met deelnemers

• 1 geriater
• 2 verpleegkundig specialisten 

neurologie
• 2 verpleegkundig specialisten 

oncologie
• 2 afdelingsverpleegkundigen 

(chirurgie)



Waarde Kantelvragen

‘Dus dat het meer van cure naar care gaat en dat chronische zorg vooral over care gaat 
en niet over cure, en dat dit voor mij in ieder geval wel een mooie vraag is om op aan te 

sluiten.’

‘Je ziet dat de patiënt zeg maar ook echt uiteindelijk het gevoel heeft hé, ik ben net zo 
verantwoordelijk voor dit consult als die dokter en ik ben ook beslisbevoegd en ik word 

ook mee betrokken in de beslissing. […] En er wordt zorgvuldig met mijn wensen 
omgegaan en zorgen.’



Waarde Kantelvragen

‘wat de patiënt belangrijk vindt sluit soms helemaal niet aan bij mijn vooroordeel’ 

‘met de kantelkaart heb je het niet meer over een probleem, dan heb je het over het 
leven.’

‘maakt het voor mij concreet hoe het leven van de patiënt eruitziet en dan kan ik samen 
met die patiënt mee inschatten van als ik dit doe […], wat kan die patiënt dan in het 

dagelijks leven daar weer van verwachten.’ 



Waarde Reflectievragen

‘Je gaat in ieder geval wel bescheidener misschien wel erin staan dan denk ik, ik ben 
niet alleen, ik ben niet hier de god die bepaalt alles. Er zijn meerdere mensen die mij 
kunnen helpen en die patiënt dus uiteindelijk kunnen helpen, waardoor je tot betere 

zorg zou komen idealiter.’



Doelmatige zorg

Bewustwording

Persoonsgerichte 
kwaliteit van 
consultVerbreden van 

perspectief  op 
behoefte en 
behandeling met 
patiënt. 

Doelmatige zorg 



De toekomst
• Integreren in de opleiding
• AIOS
• Nascholing

• Breder implementeren in regio Nijmegen
• Implementatie traject met Radboudumc Centrum voor Oncologie



Dank voor uw aandacht 


