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vinden. Wel zijn er al een aantal be-

Hoewel er meerdere behandellijnen beschikbaar zijn voor patiënten met gevorderde maagkanker,
komen veel patiënten niet aan al die behandellijnen toe. Het hebben van een te slechte performance
score speelt hierbij een belangrijke rol.1 Om de fitheid van patiënten met gevorderde maagkanker zo
veel mogelijk te behouden, is het project ‘Samen Zorgen’ opgezet. Voor dit project, dat geïnitieerd
is door Eli Lilly, werken verschillende instellingen uit diverse regio’s samen. “Het zorgproject biedt
concrete adviezen voor patiënten met gevorderde maagkanker en hun naasten op het gebied van
voeding, beweging en welbevinden”, zegt dr. Bianca Mostert, internist-oncoloog in het Erasmus MC
te Rotterdam, die samen met Bas Swarte, verpleegkundig specialist Oncologie-Hematologie in het
Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam, vertelt over dit project. Swarte: “We hopen dat patiënten door
dit project hun behandeling langer kunnen volhouden, met een betere kwaliteit van leven.”
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Deelnemende ziekenhuizen en zorgverleners aan
het zorgproject ‘Samen Zorgen’
• Nationaal Fonds tegen Kanker - drs. Lon Claassen
• Leids Universitair Medisch Centrum - mevr. Anneke Droop, diëtist, lid CHIODAZ
• Tergooi - mevr. Marga Hijkoop, specialistisch verpleegkundige OncologieHematologie
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