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Gezonde handen noodzakelijk voor dagelijkse
handelingen
Sinds kort is ook de groep oncologisch handzorgverleners opgenomen in de Verwijsgids Kanker. In
een interview met Claudia Teernstra, oncologisch handzorgverlener, wordt duidelijk met welke
klachten patiënten hier terecht kunnen en wat de behandelmogelijkheden zijn.

Claudia Teernstra (47 jaar) werkt als wijkverpleegkundige in de ouderenzorg in Zeeland. Daarnaast
heeft ze de opleiding manicure gevolgd. Ze heeft zich daarna verder gespecialiseerd in
oncologische handzorgverlening. Dit is een nieuwe discipline, waarvoor sinds november 2019 een
speci�eke module is ontwikkeld. In eerste instantie binnen de opleiding oncologisch
voetzorgverlener (OVV), waar al sinds 8 jaar kennis over oncologische problemen aan de voeten
beschikbaar is. 
Teernstra legt uit dat er veel werk aan de winkel is om de nieuwe discipline op de kaart te krijgen:
‘Oncologische handzorgverlening staat nog in de kinderschoenen en er is weinig bekendheid onder
(huis)artsen en verpleegkundigen wat wij kunnen betekenen voor patiënten die te maken hebben
met handproblemen tijdens of na een behandeling met systemische middelen bij kanker. Als
behandelaars niet goed weten dat deze klachten effectief behandeld kunnen worden, sturen ze
patiënten ook niet door. Ik zie daarnaast vaak dat patiënten deze problemen voor lief nemen als
bijwerking. Zij trekken ook niet aan de bel.

Noodzaak van oncologische handzorg
Je kunt je voorstellen dat de ADL-zorg (algemene dagelijkse levensverrichtingen) zeer wordt
beperkt door pijnlijke en kapotte handen. Simpele handelingen zoals jezelf aankleden, eten koken,
boodschappen doen en schoonmaken zijn dan niet meer vanzelfsprekend. Hiervoor moet je dan
hulp inschakelen. Een dermatoloog heeft het eens mooi verwoord: ‘Gezonde voeten geven je
mobiliteit, gezonde handen geven je kwaliteit’.

Hand-voet syndroom
Er zijn twee soorten klachten waarvoor patiënten terecht kunnen bij een oncologisch
handzorgverlener: 1. het hand-voet syndroom, een bijwerking van bepaalde soorten chemotherapie
en 2. de hand-voet huidreactie als bijwerking van doelgerichte therapie en immunotherapie. 
Bij het hand-voet syndroom zie je een synchroon patroon: beide handen en/of beide voeten zijn
aangedaan. Bij de handen is de hele handpalm dan beschadigd. Je ziet roodheid, blaren,
ontstekingen of nagels die los gaan zitten. De klachten hangen af van de soort en duur van de
chemotherapie en geslacht: het komt vaker bij vrouwen voor. Er zijn verschillende graderingen: bij
graad 1 is er sprake van een branderig gevoel, roodheid of tintelingen en bij graad 3 zijn de handen
helemaal kapot, tot bloedens toe.

Hand-voet huidreactie
Bij een hand-voet huidreactie zijn niet perse beide handen tegelijkertijd aangedaan (niet synchroon).
Ook zie je dat niet de hele handpalm is beschadigd, zoals bij het hand-voet syndroom. Je ziet dat de
huid op de handen beschadigd is op de drukplekken. Daarom moet druk op de handen zoveel
mogelijk worden voorkomen. De handen moeten soepel worden gehouden door veel te smeren
(met crèmes zonder alcohol), ringen afdoen, handschoenen aandoen en zo weinig mogelijk met de
handen in het water zitten.
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Tijdige inzet handzorg
Als oncologisch handzorgverlener worden we graag al vόόr de start van de chemotherapie
ingeroepen: wanneer een patient met een bepaald cytostaticum wordt behandeld dat veel kans
geeft op het hand-voet syndroom, dan kunnen we binnen twee weken de handen alvast in optimale
conditie brengen. Ook kunnen we adviezen geven om preventief ervoor te zorgen dat handklachten
minder ernstig zullen optreden na de behandeling.

Behandelmogelijkheden
Er zijn diverse behandelmogelijkheden bij kapotte handen. Het doel is altijd om de huidbarrière in
tact te houden.

Gebruik van crèmes (antibacteriële crème, hormoon crème, crème met ureum).
Nagelverzorging: het verhelpen van ontstoken nagelriemen (door azijnbaden of een
antibacteriële crème).
Eelt verwijderen.
Preventieve maatregelen adviseren: druk verwijderen, handschoenen aan, etc.

Bij een zeer ernstige vorm van het hand-voet syndroom kan de behandelend arts overwegen om de
dosis van chemotherapie te verlagen of pijnstilling te geven.

Toestemming behandelend arts
Wanneer een patiënt in een behandeltraject zit, vragen we altijd vooraf toestemming aan de
behandelend arts om handzorg te mogen verlenen. Uit bloedonderzoek moet blijken of je op dat
moment kan behandelen. Als het aantal witte bloedcellen te laag is bij een patiënt die chemo krijgt,
dan kunnen wij niet behandelen in verband met infectiegevaar. Wij stellen ook geen diagnoses. We
geven aan wat we zien, welke behandeling we kunnen geven (met diverse soorten crèmes
bijvoorbeeld) en vragen dan toestemming hiervoor. Het liefste zou ik op een oncologische afdeling
binnen een ziekenhuis werken, bijvoorbeeld op de dagafdeling. Dan heb je korte lijntjes met de
zorgverleners. Helaas is het nog niet zover, omdat er nog veel onbekendheid is over wat wij kunnen
doen.
Teernstra geeft tot slot nog een tip mee aan patiënten: Zit je nog in het behandeltraject, laat je
nagels dan niet manicuren. Het frezen om nagellak te verwijderen kan risico op wondjes of infecties
met zich mee brengen. Ook adviseer ik om geen nagelverharder te gebruiken: deze droogt de
nagels uit. Gebruik liever een olie om je nagels en nagelriemen soepel en stevig te houden.

Tot slot
Oncologische handzorgverlening wordt (nog) niet vergoed vanuit het basispakket. Informeer bij de
zorgverzekering of er een coulancemogelijkheid is bij de indicatie medische noodzaak.
Voor een bezoek aan een oncologisch handzorgverlener is geen verwijzing nodig van de
behandelend arts of huisarts. Wel wordt voor handzorgbehandeling tijdens het behandeltraject
altijd om toestemming gevraagd aan de behandelend arts.

Opname in Verwijsgids Kanker
De oncologisch handzorgverleners die zijn opgenomen in de Verwijsgids kanker hebben allemaal
de module oncologisch handzorgverlener (OHV) gevolgd.

> Bekijk het overzicht van oncologisch handzorgverleners.

https://www.verwijsgidskanker.nl/zorgaanbieder/43/handzorgverlener

