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Toelichting bij het filmmateriaal 
 
 
De filmmakers  Paul van Laere en Nelleke Dinnissen (Valadin Film) en Saïda Aoulad Baktit hebben, 
met intensieve samenwerking van (ex)-patiënten, hun families en huisartsen, filmmateriaal 
ontwikkeld.  Dit beeldmateriaal  is uitsluitend te gebruiken voor training en voorlichtingsdoeleinden. 
U wordt verzocht om de filmpjes niet via internet te verspreiden.  
 
Er is een onderwijsfilm ontwikkeld met daarin aandacht voor verschillende aspecten: ziektebeleving, 
communicatie, palliatieve fase. Er zijn ook drie voorlichtingsfilmpjes voor patiënten ontwikkeld, 
welke de huisarts aan een patiënt mee kan geven, indien de patiënt daar behoefte aan heeft.  
Daarop staan de onderwerpen: de rol van de huisarts, praten over kanker en ziektebeleving, en de 
palliatieve fase en wat kan de huisarts voor de patiënt betekenen. 
 
Hieronder vindt u een korte beschrijving van het filmmateriaal. In de docentenhandleiding wordt 
naar deze filmpjes verwezen. 
 
Onderwijsfilm te gebruiken bij  deze training. In de docentenhandleiding wordt naar fragmenten  
uit deze film gerefereerd: 
 
De onderwijsfilm “Huisartsen zonder grenzen” is in totaal 45:47 minuten en behandelt 4 thema's: 
 
I. Voorbereiding (gebaseerd op patiënten filmpje 2)  

Duur: 7,5 minuten: 00:00-07:37 
Over: het slecht nieuws gesprek door de huisarts. 
We volgen de dochter van de familie Polat. Zij heeft de diagnose schildklierkanker. Hun huisarts 
Voorsluijs vertelt over het slechtnieuwsgesprek. Huisartsen Ettaher, Van den Muijsenbergh en 
Zainabedin vertellen over hun ervaringen met slecht nieuws gesprekken. 

 
II. Schaamte (gebaseerd op patiënten filmpjes 1 en 2)  

Duur: 5 minuten: 07:38-12:51 
Over: praten over kanker is taboe, hoe praten huisartsen er met patiënten over? 
We horen de beleving van ziekte en de ervaringen van meneer Tokgöz en zijn dochter over 
prostaatkanker en van de familie Polat over schildklierkanker. Huisartsen Ettaher en Zainabedin 
vertellen over hun ervaringen met verschillende belevingen van de ziekte bij patiënten.  

 
III. Onderschatting  

Duur: 9 minuten: 12:52-22:54 
Over: het niet serieus nemen door de huisarts van klachten van (niet-westerse) patiënten. 
We horen de ervaringen van mevrouw Azhar met haar huisarts. Mevrouw Azhar heeft 
darmkanker. We horen ook haar beleving van deze ziekte. Huisarts van den Muijsenbergh 
constateert dat patiënten soms lang wachten voordat ze met klachten naar de huisarts gaan en 
deze niet altijd serieus worden genomen door de huisarts. 

 
IV. De laatste fase (uitgebreide versie van patiënten filmpje 3) 

Duur: 22 minuten: 22:55- 45:41 
Over: wat de huisarts kan betekenen in de palliatieve fase voor de patiënt en zijn familie. 
In deze indringende film volgen we meneer Adel, zijn ondersteuners en zijn huisarts Spanninga  
tijdens de fase van de ziekte (keelkanker) dat volledige genezing niet meer mogelijk is.  
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Huisartsen Ettaher en Zainabedin vertellen over hun ervaringen met communiceren met 
patiënten in deze fase en wat zij als huisarts kunnen betekenen voor mensen met kanker in de 
palliatieve fase.  

 

Op de dvd vindt u ook de drie patiënten-filmpjes, die de huisarts aan een patiënt mee kan geven, 
zodat de patiënt en zijn familie deze filmpjes thuis kunnen bekijken. De huisarts bespreekt de dvd 
met de patiënt in een vervolgconsult. Deze filmpjes of fragmenten hieruit kunt u eventueel ook in 
de training gebruiken. 
 
1) "De deur van de huisarts staat altijd open" (7:28 min) 

Wat kan de huisarts betekenen voor de patiënt en de familie?  
We horen de ervaringen van meneer Tokgöz en zijn dochter over de diagnose en het leven met 
prostaatkanker, en over het belang van openheid om zo samen verdriet te delen en informatie te 
zoeken. Huisartsen Ettaher en Van den Muijsenbergh vertellen wat zij als huisarts kunnen 
betekenen voor mensen met ernstige ziektes zoals kanker.  
Boodschap: Ook wanneer je onder behandeling bent van een specialist in het ziekenhuis kun je 
altijd bij je huisarts terecht. 

 
2) "Praten over kanker" (9:29 min) 

Hoe beleven mensen hun ziekte en gaan ze er mee om? 
We horen de ervaringen van de dochter van de familie Polat over de diagnose schildklierkanker 
en haar beleving van de ziekte. Ook hier zien we het belang van openheid om zo samen verdriet 
te delen en informatie te zoeken. Hun huisarts Voorsluijs vertelt over het slechtnieuwsgesprek. 
Huisartsen Ettaher en Van den Muijsenbergh vertellen over hun ervaringen.  
Boodschap: Praten over kanker helpt om beproevingen van de ziekte beter te kunnen doorstaan. 
 

3) "Huisarts aan huis" (11:13 min) 
Wat kan de huisarts betekenen voor de patiënt en de familie in de palliatieve fase? 
We volgen de heer Adel, zijn ondersteuners en zijn huisarts Spanninga tijdens de fase van de 
ziekte (keelkanker) dat volledige genezing niet meer mogelijk is. Huisartsen Ettaher en Van den 
Muijsenbergh vertellen wat zij als huisarts kunnen betekenen voor mensen met kanker in de 
palliatieve fase.  
Boodschap: De huisarts kan ook in de palliatieve fase veel doen voor de patiënt en zijn familie in 
de ondersteuning en behandeling van klachten. 

 
 
 
 
 
 


