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Richtlijnen en informatiebronnen ondersteunende zorg 
 

Verwijzing naar bestaande richtlijnen voor ondersteunende zorg: 

Relevante multidisciplinaire richtlijnen:  

• Detecteren behoefte psychosociale zorg (2010) 

• Stomazorg Nederland (2012) 

• Voor voedings- en dieetadvies zie de richtlijn Colon/rectumcarcinoom van de Landelijke Werkgroep 

Diëtisten Oncologie (LWDO). Ook specifiekere voedingsadviezen bij een high outputstoma zijn 

beschikbaar  

• Voor interventies bij algemene verpleegkundige diagnosen, zoals een veranderd seksueel functioneren, 

verstoord lichaamsbeeld en angst en depressie, zie de richtlijnen verpleegkundige zorg van de V&VN 

Oncologie onder de niet-tumor specifieke richtlijnen op www.oncoline.nl. 

Informatieve bronnen voor ondersteunende zorg specifiek colorectaal carcinoom  

• Patiëntenfolder dikkedarmkanker (NCPF?) 

• www.mlds.nl  

De site van de Maag Lever Darm Stichting voor verschillende filmpjes en brochures betreffende een 

gezonde of verstoorde spijsvertering, colonoscopie, darmkanker, kanker in de lever en voeding.  

• www.darmkankernederland.nl 

Patiënten met een colorectaal carcinoom of naasten van patiënten met een colorectaal carcinoom 

kunnen verwezen worden naar de Stichting voor patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal 

(SPKS) en de website van Darmkanker Nederland. Dit is de patiëntenorganisatie die de belangen 

behartigt van patiënten met een colorectaal carcinoom en voorziet in actuele informatie voor patiënten. 

• www.nederlandsestomavereniging.nl 

Patiënten die behoefte hebben aan informatie over stomazorg en aan lotgenotencontact, kunnen 

verwezen worden naar de website van de Stomavereniging Nederland, die wordt beheerd voor een door 

ervaringsdeskundigen.  

• http://nvfb.fysionet.nl/ 

Voor verwijzing naar een gespecialiseerde bekkenfysiotherapeut op indicatie.  

Informatieve bronnen algemeen 

• De website www.lookgoodfeelbetter.nl biedt praktische tips bij de uiterlijke verzorging bij kanker en 

beschikt over namen van schoonheidsspecialisten en haarwerkers met een aanvullende opleiding ‘Goed 

verzorgd, Beter gevoel’. 

• De website www.toekomstnakanker.nl biedt een overzicht van het aanbod van hulpverlening in de fase 

van nazorg na de behandeling van kanker. 

• www.sgan.nl Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland. Zie ook de module Communicatie.  

• www.kanker.nl 
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