Lastmeter

De Lastmeter is een vragenlijst die u invult op verschillende
momenten nadat de arts de diagnose kanker heeft gesteld.
Uw antwoorden maken duidelijk van welke problemen u
op dat moment last heeft en of u behoefte heeft aan extra
ondersteuning.

Samen bespreken
Nadat u de Lastmeter heeft ingevuld, bespreekt u de antwoorden met uw
arts of de verpleegkundige. Samen staat u stil bij wat goed gaat en wat
minder gaat. U bepaalt samen of u extra zorg nodig heeft en wie die zorg
het beste kan geven.

Momentopname
Het is goed te bedenken dat de Lastmeter altijd een momentopname
is. De antwoorden geven weer hoe u zich op dat moment voelt. Op een
volgend moment kan de situatie weer heel anders zijn. Tijdens het
ziekteproces ontstaan klachten die soms ook weer verdwijnen.

Omgaan met de uitkomsten
Iedereen gaat anders om met de uitkomsten van de Lastmeter.
• Sommige patiënten vinden het voldoende om hun klachten met de
verpleegkundige te bespreken.
• Sommige patiënten hebben graag extra hulp van een zorgverlener.
• Sommige patiënten vinden de uitkomsten confronterend. De vragenlijst
kan de aandacht vestigen op klachten en gevoelens die lastig zijn om
mee om te gaan. Eerlijk hierover praten, kan dan opluchten. Uw arts of de
verpleegkundige heeft hier ervaring mee en neemt uw verhaal serieus.

Wanneer vult u de Lastmeter in?
Over het algemeen adviseren we om de Lastmeter één keer in de drie
maanden in te vullen. Natuurlijk kunt u de Lastmeter ook op andere
momenten invullen.

Tevredenheid van patiënten
Professionele zorgverleners en patiënten hebben samen de Lastmeter
ontwikkeld. In een onderzoek gaven 302 patiënten aan wat zij vinden van
de Lastmeter. De belangrijkste uitkomsten zijn:
• 70% vindt dat de Lastmeter inzicht geeft in de klachten die ze ervaren
• 55% vindt dat de Lastmeter inzicht geeft in de ernst van de klachten
• 60% vindt dat de Lastmeter helpt bij het gesprek met de zorgverlener
• 80% raadt anderen aan de Lastmeter in te vullen

Meer informatie
Wilt u meer informatie over omgaan met kanker? Kijk dan op kanker.nl.
Hier vindt u informatie voor (ex)-patiënten en hun naasten, over
kankersoorten, behandelingen en gevolgen. U kunt hier ook ervaringen
uitwisselen en anderen ontmoeten.
Bron: kanker.nl

QR-code naar lastmeter op kanker.nl

https://www.kanker.nl/sites/default/files/library_files/K.NL_Lastmeter_
aug%202019.pdf
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