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Introductie

Colorectale oncologiepatiënten doorlopen een intensief preoperatief zorgpad ter voorbereiding op de operatie en 
het postoperatief herstel. Over de ervaringen en perspectieven van patiënten aangaande de preoperatieve periode 
en hun voorbereiding op de operatie en herstel is weinig bekend. Deze interviewstudie evalueert deze 
patiëntervaringen en -perspectieven om de zorg in de toekomst patiëntgericht te verbeteren.

Methode

Een doelgerichte steekproef van colorectale oncologiepatiënten werd preoperatief en 6 weken en 3 maanden 
postoperatief semigestructureerd geïnterviewd. De interviews werden opgenomen, woordelijk getranscribeerd 
en middels thematische analyse met open codering door twee onafhankelijke onderzoekers geanalyseerd. 
Inclusie vond plaats tot datasaturatie werd bereikt.

Resultaten

Preoperatief werden 18 patiënten geïnterviewd. Zes weken en 3 maanden postoperatief werden respectievelijk 
16 en 14 patiënten opnieuw geïnterviewd. Preoperatief leidden professionaliteit en oprechte betrokkenheid van 
de zorgverlener, geïndividualiseerde zorg, en intensieve informatievoorziening over de operatie tot vertrouwen 
en daarmee een voorbereid gevoel. Patiënten zagen de operatie unaniem als onoverkomelijk, waardoor 
informatie over postoperatieve morbiditeit vaak als weinig belangrijk werd beoordeeld. Postoperatief bleken 
patiënten met complicaties of aanhoudende fysieke klachten informatie te missen over de potentiële impact van 
complicaties en wat te verwachten gedurende de gehele herstelperiode.



Patiënt-gerapporteerde kenmerken belangrijk voor een goede preoperatieve voorbereiding

Conclusie

De preoperatieve periode dient als fundament van de colorectale oncologische zorg, waarin patiënten 
vertrouwen en een voorbereid gevoel opbouwen. Het is belangrijk te realiseren dat patiënten preoperatief 
hoofdzakelijk focussen op de operatie en moeilijk de gevolgen van complicaties kunnen inschatten. 
Voorbereiding op het postoperatief herstel kan worden verbeterd door zowel preoperatief als gedurende het 
herstel gedoseerde, geïndividualiseerde informatie aan te bieden zodat patiënten realistische verwachtingen 
kunnen vormen.
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