
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE LASTMETER 

HOEVEEL LAST HEBT U VAN PROBLEMEN, 
KLACHTEN EN ZORGEN? 
 

 
FRANCISCUS VLIETLAND 
 
  



Inleiding 

Er breekt voor u en uw naasten een moeilijke periode aan als 
bij u de diagnose ‘kanker’ is gesteld. Lichamelijk en geestelijk 
krijgt u veel te verwerken. In deze periode hebben veel mensen 
behoefte aan steun van familie of vrienden.  
 
Door de lichamelijke ongemakken en spanningen kunnen er 
problemen ontstaan op het werk, met de kinderen, in uw relatie 
of in de dagelijkse bezigheden. De specialist en de 
oncologieverpleegkundige zullen u zoveel mogelijk begeleiden 
in het ziekte- en behandelproces en waar nodig andere 
hulpverleners inschakelen.  
 

Lastmeter  
Wij werken met de ‘lastmeter’. Dit is een één-vraag methodiek 
om inzicht te krijgen in hoeveel last u hebt van problemen, 
klachten en zorgen.  
 
Op verschillende momenten tijdens de behandeling wordt 
gevraagd hoeveel last u ervaart van uw ziekte of uw 
behandeling op lichamelijk, praktisch, emotioneel of spiritueel 
gebied. U kunt dan een cijfer geven van 0 tot 10. Als u geen 
last ervaart, geeft u dat aan met een 0. Ervaart u weinig last 
dan kunt een cijfer geven tussen de 1 en 4. Bij veel last geeft u 
een cijfer tussen de 5 en 10. 
 

  



Ondragelijke last  
 

 
 
      Geen last  
 

U kunt nooit een verkeerd cijfer geven. Het gaat immers om de 
last die u ervaart en dit is een persoonlijke ervaring. Wanneer u 
veel last ervaart zal de verpleegkundige samen met u nagaan 
hoe deze verminderd kan worden. Het kan ook zijn dat u 
andere, professionele hulp kunt gebruiken van bijvoorbeeld een 
maatschappelijk werker, psycholoog of geestelijk verzorger. 
 
Hiernaast staat een aantal specifieke problemen waar u 
mogelijk mee te maken kunt hebben. Deze kunt u mee laten 
wegen in uw cijfer voor de lastmeter. 



Lichamelijk problemen 

 Pijn 
 Misselijkheid 
 Vermoeidheid 
 Concentratieproblemen 
 Duizeligheid 
 Benauwdheid 
 Dagelijkse bezigheden 
 Eten 
 Seksuele problemen 
 

 Problemen met naasten  
 omgang met partner 
 omgang met kinderen 
 steun van de omgeving 
 draagkracht van partner 
 draagkracht van kinderen 
 
 Praktische problemen 
 dagelijkse zorg voor de kinderen 
 wonen 
 financiën  

 vervoer 
 werk/school 
 
 Emotionele problemen  
 zorgen 
 angsten 
 prikkelbaarheid 
 boosheid 
 somberheid 
 verdriet 

 nervositeit 
 eenzaamheid 
 
 Geestelijke problemen  
 zin van het leven 
 vertrouwen in God/geloof 
 
Deze probleemlijst is gebaseerd op de ‘Distress Thermometer 
and Problem List’ van NCCN, USA.  



 

Vragen  
Het kan zijn dat u nog vragen hebt, stel ze gerust. Uw 
behandelend arts of de oncologieverpleegkundige helpen u 
graag. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de afdeling 
oncologie via telefoonnummer 010 - 893 00 00.  
 

Meer (algemene) informatie kunt u vinden op de 

volgende website: 
 
www.kwf.nl  

www.tegenkanker.nl 
 

Vragen?  
Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen, dan 
kunt u gerust contact opnemen met de 
oncologieverpleegkundigen: 
 
 Franciscus Oncologiecentrum 
Maandag tot en met vrijdag van 8.15 – 9.00 uur en 13.15 – 
14.00 uur, via telefoonnummer 010 – 893 5184. 
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