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Verantwoording over de getoonde informatie: 

 In de patiëntenwijzer worden alleen ziekenhuizen en zelfstandige klinieken getoond die meer dan 1 

indicator hebben aangeleverd. 

 De gegevens die in de patiëntenwijzer worden getoond, zijn de gegevens die door de ziekenhuizen of 

zelfstandige klinieken aangeleverd zijn bij het Zorginstituut Nederland.  

 In sommige gevallen heeft een ziekenhuis of zelfstandig kliniek een bepaalde indicator niet aangeleverd bij 

het Zorginstituut Nederland. In de patiëntenwijzer komt dit dan tevoorschijn als een leeg veld of met een 

rood kruis.   

 Omdat gegevens in een enkel geval niet of niet juist kunnen zijn aangeleverd door de ziekenhuizen, 

adviseren wij u de informatie uit de Patiëntenwijzer met uw behandelend arts of huisarts te bespreken 

en/of bij het ziekenhuis of zelfstandige kliniek na te vragen. 

 De patiëntenwijzer gaan uit van aanlevering van de gegevens op locatieniveau. Bij klinieken met meerdere 

locaties en die op één locatie gegevens hebben aangeleverd, wordt een melding getoond dat er geen 

gegevens beschikbaar zijn op locatieniveau. Tenzij ze alleen op deze locatie de betreffende aandoening 

behandelen. 

 

Verantwoording van de keuze-items (tab 1 ‘Uw wensen’): 

Keuze-items 

 

Let op: dit zijn geen normen voor goede zorg. Dit zijn 

criteria om te bepalen of er wordt voldaan aan de 

mogelijke wensen van een patiënt.  

 

Bepaald in samenwerking met de Levenmetkanker 

beweging (voorheen NFK) en Patiëntenvereniging 

Leven met blaas- of nierkanker.  

Wat vindt u belangrijk?   

1. Beschrijving van het traject voor mensen 

met blaaskanker aanwezig (zorgpad) 

Norm:  

Wordt aan voldaan als ‘Ja’ is opgegeven. Er wordt niet 

aan voldaan als ‘Nee’ is opgegeven of wanneer het 

leeg is gelaten. 

 

Uitleg:  

Hier wordt aangegeven dat vanaf het moment dat bij 

de patiënt de verdenking op blaaskanker bestaat er 

een zorgpad is. Voor de patiënt is het fijn in een vroeg 

stadium te weten wat hem/haar te wachten staat. De 

stappen in dit zorgpad zijn zo goed mogelijk op elkaar 

afgestemd. Ook is het prettig dat de stappen in het 

zorgpad zijn zo goed mogelijk op elkaar afgestemd en 

de patiënt . U hoeft daardoor niet onnodig vaak naar 

het ziekenhuis te komen. Ook is de tussentijdse 

wachttijd hierdoor beperkt. 

 

Op de overzichtspagina wordt dit weergegeven met 

een kruis of vink-icoon. 



2. Wachttijd blaasverwijdering maximaal 5 

weken 

Norm: 

Wordt aan voldaan als ≤25 is opgegeven. Er wordt 

niet aan voldaan als >25 is opgegeven of wanneer het 

leeg is gelaten. 

 

Uitleg:  

Hier wordt aangegeven dat de patiënt minder dan 5 

weken moet wachten tot een operatie. Veel patiënten 

willen het liefst zo snel mogelijk na de diagnose 

beginnen met de behandeling. De wachttijd verschilt 

per ziekenhuis. De patiëntenorganisatie vindt een 

wachttijd van maximaal 25 werkdagen (5 weken) 

acceptabel. 

 

Op de overzichtspagina wordt dit weergegeven met 

een kruis of vink-icoon en de waarde.  

3. Minimaal 10 blaasverwijderingen op locatie Norm: 

Wordt aan voldaan als ≤10 is opgegeven. Er wordt 

niet aan voldaan als >10 is opgegeven of wanneer het 

leeg is gelaten. 

 

Uitleg: 

Hier wordt aangegeven dat in 2015 minimaal 10 

blaasverwijderingen zijn uitgevoerd op de locatie. 

De beroepsvereniging van urologen (NVU) stelt dat het 

ziekenhuis minimaal 10 blaasverwijderingen per jaar 

moet doen. Doen ze er minder? Dan moet het 

ziekenhuis de patiënt doorverwijzen naar een ander 

ziekenhuis. Ervaring met deze operatie is belangrijk. 

Hoe meer ervaring, hoe minder kans op complicaties. 

 

Op de overzichtspagina wordt dit weergegeven met 

een kruis of vink-icoon en de waarde.  

4. Vast aanspreekpunt Norm: 

Wordt aan voldaan als ‘Ja’ is opgegeven. Er wordt niet 

aan voldaan als ‘Nee’ is opgegeven of wanneer het 

leeg is gelaten. 

 

Uitleg: 

Hier wordt aangegeven dat de patiënt één vast 

aanspreekpunt heeft, dit is vaak een gespecialiseerd 

verpleegkundige. De patiënt krijgt op papier de 

contactgegevens van zijn/haar aanspreekpunt mee. 

Het vaste aanspreekpunt heeft contact met alle 

betrokken zorgverleners. Hierdoor weet hij/zij veel 

over de behandeling en ziektegeschiedenis van de 

patiënt. Ook heeft hij/zij informatie over het leven 

buiten het ziekenhuis van de patiënt en wat voor 

hem/haar belangrijk is. Het aanspreekpunt kan 

daarom goed adviseren over (aanvullende) 

zorgmogelijkheden. De patiënt kan bij het 

aanspreekpunt altijd terecht met vragen. 

 



Op de overzichtspagina wordt dit weergegeven met 

een kruis of vink-icoon. 

5. Meerdere keren meten van de behoefte 

aan psychosociale zorg 

Norm:  

Wordt aan voldaan als ‘Ja’ is opgegeven. Er wordt niet 

aan voldaan als ‘Nee’ is opgegeven of wanneer het 

leeg is gelaten. 

 

Uitleg:  

Hier wordt aangegeven dat psychosociale zorg 

begeleiding en ondersteuning aan patiënten biedt 

tijdens en na het ziekteproces. Blaaskanker is een 

ingrijpende ziekte, die veel invloed kan hebben op de 

kwaliteit van leven van patiënten. Extra 

ondersteuningen tijdens het ziekteproces kan daarom 

prettig zijn. Of u hier behoefte aan heeft, wordt 

meerdere keren tijdens het ziekteproces nagegaan. 

Patiëntenvereniging Leven met blaas- of nierkanker 

vindt het belangrijk dat tijdens het ziekteproces 

behoefte aan ondersteuning wordt gemeten. 

 

Op de overzichtspagina wordt dit weergegeven met 

een kruis of vink-icoon. 

Behandelmethoden   

6. Minimaal 2 urologen die 

blaasverwijderingen uitvoeren 

Norm:  

Wordt aan voldaan als ‘≤2’ is opgegeven. Er wordt niet 

aan voldaan als ‘>2’ is opgegeven of wanneer het leeg 

is gelaten. 

 

Uitleg:  

Hier wordt aangegeven dat op de ziekenhuislocatie 

minimaal 2 urologen blaasverwijderingen uitvoeren. 

De patiëntenorganisatie 'Leven met blaas- of 

nierkanker' vindt het belangrijk dat er per 

ziekenhuislocatie minimaal 2 urologen zijn die 

blaasverwijderingen kunnen uitvoeren. De artsen 

kunnen dan met elkaar overleggen, elkaar vervangen 

en van elkaar leren. 

 

Op de overzichtspagina wordt dit weergegeven met 

een kruis of vink-icoon en de waarde. 

7. De diagnose en blaasverwijdering vinden 

op dezelfde locatie plaats 

Norm:  

Wordt aan voldaan als ‘De uitvoering van 

cystectomieën vindt plaats op deze ziekenhuislocatie’ 

is opgegeven. Er wordt niet aan voldaan als ‘De 

uitvoering van cystectomieën vindt niet plaats op deze 

ziekenhuislocatie. Er wordt hiervoor doorverwezen 

naar ziekenhuis(locatie):’ of ‘informatie van dit 

ziekenhuis is niet beschikbaar’ is opgegeven of 



wanneer het leeg is gelaten. 

 

Uitleg:  

Hier wordt aangegeven dat sommige ziekenhuizen wel 

de diagnose doen, maar niet de operatie. De patiënt 

moet dan naar een ander ziekenhuis of andere locatie 

voor de blaasverwijdering. Als de operatie op dezelfde 

locatie plaatsvindt, hoeft de patiënt niet extra te 

reizen. Het kan ook zijn dat de operatie op een andere 

locatie plaatsvindt en u wel moet reizen. Vaak is de 

andere locatie dan meer gespecialiseerd in het 

uitvoeren van deze operatie. 

 

Op de overzichtspagina wordt de ingevulde 

antwoordoptie getoond, zoals bij norm aangegeven. 

8. Incontinent urinestoma (urinedeviatie 

volgens Bricker) 

Norm:  

Wordt aan voldaan als ‘Ja’ is opgegeven. Er wordt niet 

aan voldaan als ‘Nee’ is opgegeven of wanneer het 

leeg is gelaten. 

 

Uitleg:  

Hier wordt aangegeven dat bij een incontinent 

urinestoma de patiënt een zakje krijgt op zijn/haar 

buik dat de urine opvangt. Het zakje vervangt de 

verwijderde blaas. De incontinent urinestoma wordt 

als volgt gemaakt: de chirurg verwijdert eerst de 

blaas. Daarna maakt hij een stukje darm los. Dit sluit 

hij aan op de urineleiders. In de buik maakt hij 

vervolgens een klein gaatje. Hierdoorheen leidt de arts 

het kleine stukje darm en dat zet hij vast in de 

buikwand. Hierop wordt het zakje geplaatst. 

De meest gebruikte methode voor een incontinent 

stoma is urinedeviatie volgens Bricker. Maar er zijn 

ook andere manieren en behandelmogelijkheden. 

Vraag aan de arts naar deze mogelijkheden en 

bespreek met hem/haar de voor- en nadelen. 

 

Op de overzichtspagina wordt dit weergegeven met 

een kruis of vink-icoon. 

9. Continent urinestoma (indiana pouch) Norm:  

Wordt aan voldaan als ‘Ja’ is opgegeven. Er wordt niet 

aan voldaan als ‘Nee’ is opgegeven of wanneer het 

leeg is gelaten. 

 

Uitleg:  

Hier wordt aangegeven dat bij een continent 

urinestoma de patiënt een nieuwe blaas krijgt, 

gemaakt van dunne en/of dikke darm. Deze 

'darmblaas' vervangt de verwijderde blaas, maar kan 

één ding niet: zichzelf legen. Dat moet de patiënt doen 

met een katheter. Daarom krijgt de patiënt een gaatje 

in zijn/haar buik. Via dit gaatje kan de patiënt 

katheteriseren. De meest gebruikte methode voor een 



continent urine stoma is Indiana Pouch. Maar er zijn 

ook andere manieren en behandelmogelijkheden. 

Vraag aan de arts naar deze mogelijkheden en 

bespreek met hem/haar de voor- en nadelen. 

 

Op de overzichtspagina wordt dit weergegeven met 

een kruis of vink-icoon. 

10. Nieuwe blaas van dunne darm Norm:  

Wordt aan voldaan als ‘Ja’ is opgegeven. Er wordt niet 

aan voldaan als ‘Nee’ is opgegeven of wanneer het 

leeg is gelaten. 

 

Uitleg:  

Hier wordt aangegeven dat de patiënt een nieuwe 

blaas krijgt, gemaakt van een stuk dunne darm. Deze 

'darmblaas' vervangt de verwijderde blaas. De chirurg 

sluit de nieuwe blaas aan op de plasbuis. De patiënt 

kan dan gewoon plassen. 

Een nieuwe blaas van dunne darm is één van de 

behandelmogelijkheden bij blaaskanker. Bespreek met 

de arts alles behandelmogelijkheden, en zet de voor- 

en nadelen op een rijtje. 

 

Op de overzichtspagina wordt dit weergegeven met 

een kruis of vink-icoon. 

Contact met gespecialiseerd verpleegkundige 

/ verpleegkundig specialist 

 

11. Een gespecialiseerd verpleegkundige / 

verpleegkundig specialist is betrokken bij uw 

behandeling 

Norm:  

Wordt aan voldaan als ‘Ja’ is opgegeven. Er wordt niet 

aan voldaan als ‘Nee’ is opgegeven of wanneer het 

leeg is gelaten. 

 

Uitleg:  

Een gespecialiseerd verpleegkundige heeft veel kennis 

van één bepaald vakgebied, zoals stomazorg of 

urologie. Een verpleegkundig specialist combineert 

verpleegkundige taken met medische taken. Hij/zij is 

bevoegd om werkzaamheden van de arts over te 

nemen. Een gespecialiseerd verpleegkundige / 

verpleegkundig specialist heeft vaak meer tijd dan de 

arts om extra informatie en uitleg te geven. Voor de 

patiënt prettig als hij/zij over zijn/haar problemen wilt 

praten of veel vragen heeft. 

 

Op de overzichtspagina wordt dit weergegeven met 

een kruis of vink-icoon. 

12. Inloopspreekuur bij gespecialiseerd 

verpleegkundige / verpleegkundig specialist 

Norm:  

Wordt aan voldaan als ‘Ja’ is opgegeven. Er wordt niet 

aan voldaan als ‘Nee’ is opgegeven of wanneer het 

leeg is gelaten. 

 

Uitleg:  



Bij een inloopspreekuur heeft de patiënt de 

mogelijkheid om extra vragen te stellen aan een 

gespecialiseerd verpleegkundige / verpleegkundig 

specialist. Tussen deze twee verpleegkundigen is een 

belangrijk verschil. Een gespecialiseerd 

verpleegkundige heeft veel kennis van één bepaald 

gebied. Een verpleegkundig specialist heeft deze 

kennis ook, maar mag naast verpleegkundige taken 

ook medische taken uitvoeren. Hij/zij is bevoegd om 

werkzaamheden van de arts over te nemen. 

Een gespecialiseerd verpleegkundige / verpleegkundig 

specialist heeft vaak meer tijd dan de arts om extra 

informatie en uitleg te geven. Voor de patiënt prettig 

als hij/zij over zijn/haar problemen wilt praten of veel 

vragen heeft. 

 

Op de overzichtspagina wordt dit weergegeven met 

een kruis of vink-icoon. 

13. Na diagnose een aanvullend gesprek met 

een gespecialiseerd verpleegkundige / 

verpleegkundig specialist 

Norm:  

Wordt aan voldaan als ‘Ja’ is opgegeven. Er wordt niet 

aan voldaan als ‘Nee’ is opgegeven of wanneer het 

leeg is gelaten. 

 

Uitleg:  

Tijdens dit aanvullende gesprek kan de patiënt verder 

praten met een gespecialiseerd verpleegkundige of 

een verpleegkundig specialist. Tussen deze twee 

verpleegkundigen is een belangrijk verschil. Een 

gespecialiseerd verpleegkundige heeft veel kennis van 

één bepaald gebied. Een verpleegkundig specialist 

heeft deze kennis ook, maar mag naast 

verpleegkundige taken ook medische taken uitvoeren. 

Hij/zij is bevoegd om werkzaamheden van de arts over 

te nemen.  

Een gespecialiseerd verpleegkundige / verpleegkundig 

specialist heeft vaak meer tijd dan de arts om extra 

informatie en uitleg te geven. Voor de patiënt prettig 

als hij/zij over zijn/haar problemen wilt praten of veel 

vragen heeft. 

 

Op de overzichtspagina wordt dit weergegeven met 

een kruis of vink-icoon. 

14. Telefonisch contact met de 

gespecialiseerd verpleegkundige / 

verpleegkundig specialist 

Norm:  

Wordt aan voldaan als ‘Ja’ is opgegeven. Er wordt niet 

aan voldaan als ‘Nee’ is opgegeven of wanneer het 

leeg is gelaten. 

 

Uitleg:  

De patiënt kan per telefoon extra vragen stellen aan 

een gespecialiseerd verpleegkundige / verpleegkundig 

specialist. Tussen deze twee verpleegkundigen is een 

belangrijk verschil. Een gespecialiseerd 

verpleegkundige heeft veel kennis van één bepaald 



gebied. Een verpleegkundig specialist heeft deze 

kennis ook, maar mag naast verpleegkundige taken 

ook medische taken uitvoeren. Hij/zij is bevoegd om 

werkzaamheden van de arts over te nemen. 

Een gespecialiseerd verpleegkundige / verpleegkundig 

specialist heeft vaak meer tijd dan de arts om extra 

informatie en uitleg te geven. Voor de patiënt prettig 

als hij/zij over zijn/haar problemen wilt praten of veel 

vragen heeft. 

 

Op de overzichtspagina wordt dit weergegeven met 

een kruis of vink-icoon. 

15. Via de mail contact met de 

gespecialiseerd verpleegkundige / 

verpleegkundig specialist 

Norm:  

Wordt aan voldaan als ‘Ja’ is opgegeven. Er wordt niet 

aan voldaan als ‘Nee’ is opgegeven of wanneer het 

leeg is gelaten. 

 

Uitleg:  

U kunt via de mail extra vragen stellen aan een 

gespecialiseerd verpleegkundige / verpleegkundig 

specialist. Tussen deze twee verpleegkundigen is een 

belangrijk verschil. Een gespecialiseerd 

verpleegkundige heeft veel kennis van één bepaald 

gebied. Een verpleegkundig specialist heeft deze 

kennis ook, maar mag naast verpleegkundige taken 

ook medische taken uitvoeren. Hij/zij is bevoegd om 

werkzaamheden van de arts over te nemen. 

Een gespecialiseerd verpleegkundige / verpleegkundig 

specialist heeft vaak meer tijd dan de arts om extra 

informatie en uitleg te geven. Voor de patiënt prettig 

als hij/zij over zijn/haar problemen wilt praten of veel 

vragen heeft. 

 

Op de overzichtspagina wordt dit weergegeven met 

een kruis of vink-icoon. 

 


