
 

Deelnemers 

Van de 53 patiënten in de interventiegroep, had-

den 47 een OPT-gesprek met hun huisarts en 45 

De oncologisch specialisten gaven de contactgege-

vens van 268 patiënten door aan de onderzoekers. 

223 patiënten waren geschikt voor deelname. Er 

wilden patiënten (65%) meedoen. Van 114  

deelnemers ontvingen we een vragenlijst. 
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De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 74 jaar. Er deden 

meer mannen (70%) dan vrouwen mee. De meeste mensen (61%) 

waren laag opgeleid. Longkanker (72%) kwam het meest voor. De 

meeste deelnemers waren in redelijk goede conditie (45% perfor-

mance score 0). 
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Studie-opzet 

Er deden zes ziekenhuizen mee, op negen locaties 

in Noord-Nederland. 

 

Interventie 

Onderzoeksvraag: Heeft een OPT-gesprek met de huisarts invloed 

op het empowerment van oudere patiënten met niet meer te  

genezen kanker? 

In een OPT-gesprek (OPT = outcome 

prioritization tool) bespreekt de 

huisarts met de patiënt welk doel 

hij/zij het meest belangrijk vindt op 

dit moment. 

Empowerment wordt gemeten met de self-efficacy schaal (score 0 

laag tot 100 hoog empowerment). 



 

OPT-groep 

Significant minder 

vaak vermoeidheid  
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Er waren kleine verschillen in het percentage patiënten met klachten in de groep 

die het OPT-gesprek heeft gehad (blauw) en de controlegroep (oranje).  

Iets minder vaak 

laag empowerment  

Minder vaak angst  Iets minder vaak 

depressie 

Verschillen tussen de groepen 

Voor empowerment scoorde de OPT-groep gemiddeld 86.8 en de  

controlegroep 84.2. Opvallend was dat  in beide groepen de maximale 

score vaak voorkwam (plafond-effect). 

De meeste patiënten vonden onafhankelijkheid 

bewaren (32%) of levensverlenging (29%) het 

belangrijkst. 

45% 

Bij 33% van de huisartsen 

bracht het OPT-gesprek  

nieuwe inzichten. 
33% 

Van de patiënten gaf 45% 

aan dat het OPT-gesprek had 

geholpen bij het nemen van 

een beslissing over de  

behandeling. 

De OPT-groep had gemiddeld een significant lagere score op angst  

(6.0 vs 7.6). De scores voor depressie (5.9 vs 6.4) en vermoeidheid  

(63 vs 67) waren ook lager maar niet significant verschillend. 
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