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Aan deze peiling deden 3752 (ex-)kanker-
patiënten met neuropathie mee.

Pijn, doof gevoel of 
tintelingen in handen 
of voeten bij kanker: 
wat is jouw ervaring?

‘ Ik ben tevreden over dat we iets 
gevonden hebben wat redelijk 
helpt. Maar ik ben stom geweest 
om niet gelijk te hebben vermeld 
dat ik een probleem had met mijn 
voeten.’

Bron landelijk onderzoek NFK i.s.m. haar lidorganisaties.
Lees de volledige resultaten op: Doneerjeervaring.nl, 
april 2021

3752

68% kreeg tijdens of na de behandeling 
van kanker pijn of andere klachten aan 
zowel (hand)en als voet(en).

Informatievoorziening ziekenhuis 
·  Bij 53% hebben de zorgverleners  
vóór de start van de behandeling  
verteld over neuropathie.

·  Bij 35% hebben de zorgverleners  
verteld wat te doen bij neuropathie.

·  Bij 70% hebben de zorgverleners  
tijdens of na de behandeling  
aandacht gehad voor neuropathie.

Mensen die vooraf geïnformeerd zijn, 
ervaren vaker dat hun omgeving begrip 
toont voor de neuropathie dan mensen  
die niet geïnformeerd zijn.

‘ Ik wist wat de risico’s waren, 
maar ik wilde ook graag alles 
doen om te overleven.’

De meest voorkomende klachten zijn 
prikkelingen of tintelingen, doof of 
verminderd gevoel en veranderd gevoel. 
Bij de helft (54%) duurt de neuropathie 
meer dan 2 jaar.

Bij de volgende 
dagelijkse activiteiten 
ervaren respondenten 
het vaakst beperkingen 
door neuropathie:

71% van de respondenten heeft iets 
gedaan of geprobeerd om neuropathie  
te verminderen of om ermee om te gaan. 

Het gaat vooral om methodes rondom 
temperatuur, beweging of houding, 
hulpmiddelen, complementaire zorg en 
therapie of behandeling. 
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Rapportcijfer tevredenheid over de 
aandacht van zorgverleners in het 
ziekenhuis voor neuropathie:

·  als de zorgverlener vóór de 
start van de behandeling over 
neuropathie heeft verteld 

·  als dit niet is gebeurd

·  sport
·  wandelen
·  werk
·  hobby 
·  slapen
·  huishoudelijke 
activiteiten

·  partner
· kinderen
·  familie/vrienden/
bekenden

·  collega’s/
zakenrelaties

·  werkgever 

Begrip omgeving voor neuropathie 
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