Een ziekenhuis
kiezen bij kanker:
wat vind jij
belangrijk?

‘Bij het eerste ziekenhuis
was er achteraf gezien niet
genoeg kennis. Uiteindelijk
na second opinion in ander
ziekenhuis terecht gekomen.
Daar was wel de kennis.’

Bron landelijk onderzoek NFK i.s.m. haar lidorganisaties.
Lees de volledige resultaten op: Doneerjeervaring.nl,
oktober 2019.

Aan dit onderzoek deden 7376 mensen
mee die kanker hebben (gehad).

De helft van de
patiënten (51%)
heeft op geen enkel
moment nagedacht
welk ziekenhuis voor
hen het meest
geschikt is, als
het gaat om de
behandeling
van hun vorm
van kanker.

22% van de patiënten heeft een second
opinion gehad. 37% geeft aan dat de arts
in het ene ziekenhuis hun nooit heeft
geadviseerd naar welk ziekenhuis te gaan
voor een second opinion.

7376
39% van de respondenten heeft
hun diagnose en behandeling in één
ziekenhuis gehad. 61% is ook in ten
minste één ander ziekenhuis geweest
dan het ziekenhuis van diagnose.

61%

Meerdere
ziekenhuizen

Redenen waarom patiënten voor het
ziekenhuis van behandeling gekozen
hebben:
• Het ziekenhuis was dichtbij huis
• Ik kende dit ziekenhuis al
• Dit ziekenhuis is gespecialiseerd
in mijn vorm van kanker

22%

Eén op de vijf patiënten (18%) zou
achteraf gezien iets anders hebben
gedaan wat betreft de keuze voor het
ziekenhuis:

Eén
ziekenhuis

39%

51%

50%
40%
26%

• Ik zou (beter) hebben uitgezocht
wat voor mij het juiste ziekenhuis is
• Ik zou (eerder) voor een ander
ziekenhuis hebben gekozen,
namelijk een ziekenhuis dat
gespecialiseerd is in mijn vorm
van kanker
• Ik zou (eerder) een second
opinion hebben gedaan

37%

49%

Drie op de vijf patiënten (61%) heeft een
reistijd van minder dan een half uur
naar het ziekenhuis van behandeling.

35%

Hoe lang patiënten bereid zijn te reizen
naar een gespecialiseerd ziekenhuis:

30%

‘Omdat je in de malle molen van
diagnose en behandeling zit, heb
je weinig tijd om echt goed na te
denken en je te oriënteren.’

max. half uur
max. 1 uur
max. 1,5 tot 3 uur
geen max. reistijd
weet ik niet / n.v.t.
Patiënten geven een 8,7 voor
het vertrouwen in de medische
deskundigheid van hun ziekenhuis.
4% geeft een onvoldoende, 33% een
voldoende tot goed en 63% een zeer
goed tot uitstekend.
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