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Doel lastmeter

“Vroegtijdig signaleren en monitoren van somatische en psychosociale 

problemen door verpleegkundigen”

Hulpmiddel voor de begeleiding van de psychosociale problematiek door 

verpleegkundigen



Ervaringen met de lastmeter in de oncologie in het algemeen

• Makkelijk hanteerbaar één a 4 tje

• Kapstok voor het aangaan van een 

gesprek betreffende opsporing 

problematiek op zowel somatisch als 

psycho-sociaal gebied

• Veel minder tijdrovend dan je denkt



Bruikbaar hulpmiddel in de oncologie?

Prima hulpmiddel mits voldaan wordt aan 

een aantal voorwaarden:

• Moet ondersteunt door de organisatie

• Training voor verpleegkundigen

• Mogelijkheid zijn voor een 

pschychosociaal MDO



De lastmeter

Bruikbaar hulpmiddel voor de 

oncologische wond en het oncologisch 

ulcus?



Ervaringen lastmeter bij oncologisch ulcus

• Weinig ervaring door de lage 

incidentie

• Somatische problematiek wordt 

niet expliciet genoeg uitgevraagd.

Zoals:

• Overmatig exsudaat

• Bloedingsneiging

• Extreem penetrante geur



Meest voorkomende psycho-sociale problematiek 

oncologisch ulcus

• Sociaal isolement

• Eenzaamheid

• Walging 

patiënt/naasten/hulpverlener

• Angst 

• Schaamte

• Schuldgevoel



Interventies psychosociale problematiek oncologisch 

ulcus

De meeste psychosociale problematiek  wordt veroorzaakt door de somatische 

problematiek:

Zoals:

• Sociaal isolement (geur/mutilatie)

• Angst voor onverwachte bloeding

• Doorlekken van het exsudaat

Dus:

Aanpakken van de somatische klachten (waar mogelijk) is de allerbeste 

psychosociale interventie



Een oncologisch ulcus reageert alleen op een oncologische behandeling 

(radiotherapie chemotherapie etc)



Resultaat drie maanden na radiotherapie



Casus patiënt met uitbehandeld oncologisch ulcus

(Voor implementatie lastmeter), 

Voor het in kaart brengen van de problematiek is  het wondanalyse formulier 

van de WCS gebruikt (éénmalig)

Deel gesignaleerde psychosociale 

problematiek:

• Sociaal isolement door schaamte voor 

de penetrante geur en angst voor 

lekkage exsudaat

• Walging bij naasten en hulpverleners

• Voelde zich in de steek gelaten door 

de behandelend artsen in het 

ziekenhuis

• Angst voor de dood

• Professionele psychosociale zorg werd 

geweigerd



Analyse psychosociale problemen

• Sociaal isolement door schaamte voor 

de penetrante geur en angst voor 

lekkage exsudaat

• Walging bij naasten en enkele 

hulpverleners

• Voelde zich in de steek gelaten door 

de behandelend artsen in het 

ziekenhuis

• Angst voor de dood

• Weigerden professionele 

psychosociale hulp

• Geur werd aangepakt met 

geurabsorberend verband, overmatige 

exsudaat productie met hydrofiber. 

• Kwam af en toe ter sprake (niet 

structureel)

• Palliatief team inschakelen

• Werd overheen gepraat door patiënt 

en familie. Onvoldoende op ingegaan 

door huisarts en verpleegkundigen 

gezien complexe somatische 

problematiek

• Onbekendheid bij patiënt en naasten 

en hulp verleners wat deze hulp kan 

betekenen



Was de lastmeter een hulpmiddel geweest?

• Ja, maar in aangepaste vorm

• Frequenter evalueren

• De kracht zit hem in

De thermometer

Het MDO bij een score hoger dan 5

Getrainde verpleegkundigen

.



Conclusie

• De lastmeter is een prima hulpmiddel voor het structureel signaleren en 

begeleiden van psycho-sociale problematiek door verpleegkundigen

• Er is nog weinig ervaring met de lastmeter bij de meest complexe vorm van 

oncologisch wondzorg namelijk het oncologisch ulcus

• De lastmeter gaat onvoldoende in op de specifieke problemen van het 

oncologisch ulcus



Aanbevelingen

• Het aanpassen van een lastmeter die geschikt is voor het oncologisch ulcus

• Een vaste verpleegkundige die wekelijks evalueert en de psychosociale 

begeleiding op zich neemt

• Een lastmeter die aandacht besteedt aan de problematiek van de naasten

• Regelmatig MDO



Conclusie: werk aan de winkel

en wie de schoen past trekke hem aan



H.lintz@rther.umcn.nl

Dank voor uw aandacht!



Een oncologische wond is een wond 

ontstaan door de behandeling van 

kanker zoals:

• Chirurgie

• Radiotherapie

• Chemotherapie

• Immunotherapie

Of een combinatie hiervan



Een oncologisch ulcus is een wond 

ontstaan door de kwaadaardige tumor 

zelf of een metastase hiervan



Onderscheid oncologisch wond en een oncologisch ulcus

• Bij een oncologische wond is het onderliggend weefsel goedaardig en dit heeft een 

natuurlijke genezingstendens

• Bij een oncologisch ulcus is het onderliggend weefsel kwaadaardig en dit heeft geen

natuurlijke genezingstendens


