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De oncocoach: nood aan een zorgvuldige implementatie 

 

 

Mevrouw Elsie Decoene 

 UZ Gent 

 

De functie oncocoach is niet langer een onbekend begrip in de Belgische ziekenhuizen. De 

functie kent in het oncologisch werkveld verschillende benamingen zoals: de oncocoach, de 

coördinator oncologische zorg, de trajectbegeleider, de verpleegkundig consulent, de 

begeleidingsverpleegkundige, de oncoverpleegkundige, de verpleegkundig specialist, de 

borstverpleegkundige, de prostaatverpleegkundige, enz. Deze verpleegkundige 

expertfunctie speelt een belangrijke rol in het multidisciplinair oncologisch team en staat 

mee borg voor een patiëntgerichte zorgverlening. De oncocoach is verantwoordelijk voor de 

emotionele begeleiding, de educatie van de patiënt en de coördinatie van de totale 

zorgverlening. De rol van oncocoach is bij uitstek een verpleegklinische functie waarbij 

specialisatie in een duidelijk bepaald zorgdomein centraal staat. In de literatuur wordt het 

concept advanced nursing practice (ANP) gekenmerkt door volgende kerncompetenties:  het 

aanbieden van gespecialiseerde patiëntenzorg, coaching, consulentschap, het uitvoeren van 

wetenschappelijk onderzoek, klinisch en professioneel leiderschap, het bevorderen van de 

multidisciplinaire samenwerking en ethische besluitvoering. 

Mede onder de impuls van het Nationaal Kankerplan (2008) is het voor instellingen mogelijk 

om te investeren in deze (nieuwe) verpleegkundige rollen. De financiering voor het initiatief 

10 (psychosociale zorg voor de kankerpatiënt) biedt mogelijkheden om naast de aanwerving 

van onco-psychologen en sociaal werkers ook deze functie te implementeren in de 

oncologische zorg opdat de kwaliteit, continuïteit en coördinatie van zorg geoptimaliseerd 

kan worden.  

 

Meerwaarde op veel gebieden 

Literatuur beschrijft het belang en de meerwaarde van deze verpleegkundige expertfuncties, 

meer specifiek de advanced nurse practitioner (ANP’er), in de zorg. Zowel kwantitatieve als 
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kwalitatieve onderzoeksresultaten tonen een positieve uitkomst op het gebied van 

patiëntentevredenheid, kwaliteit van leven, een hogere kennis bij de patiënt, een betere 

symptoomcontrole, een reductie in angst en depressie, een daling in wachttijden, enz. Zo 

toont kwalitatief onderzoek bij 73 borstkankerpatiënten aan dat patiënten de zorg verstrekt 

door de borstverpleegkundige als heel positief en ondersteunend ervaren (Decoene, 2013). 

De diagnose kanker slaat in als een bom en veroorzaakt chaos, gevoelens van onzekerheid 

en angst. Het feit dat de patiënt een vast aanspreekpunt heeft doorheen het volledige 

zorgpad, betekent voor de patiënt (en de omgeving) een grote geruststelling. Deze 

verpleegkundige is voor hen een vertrouwd gezicht, een zorgverlener die hen helpt 

doorheen alle fases van de behandeling en hen bijstaat met de nodige praktische adviezen. 

De verpleegkundige stippelt het pad uit en zorgt ervoor dat de juiste zorgverleners op het 

juiste tijdstip ingeschakeld worden.  

 

Implementatie verbeteren  

Hoewel de advanced nurse practitioner (ANP’er) veel mogelijkheden biedt in de zorg, is de 

implementatie van deze rollen in de organisatie geen evidentie. Onderzoeksgegevens 

bevestigen dit. Recent kwalitatief onderzoek bij 16 Vlaamse oncocoaches toont aan dat de 

implementatie van een oncologisch verpleegkundig spreekuur (VS) eerder moeizaam 

verloopt (Dierick, 2012). De ANP’er ervaart de rolontwikkeling en het implementeren van 

een verpleegkundig spreekuur als een heuse opdracht. Een opdracht waarbij men zich vaak 

alleen voelt staan. Het kunnen beroep doen op een rolmodel, het hebben van een coach en 

zich gesteund en aanvaard voelen door de verschillende teamleden zijn bevorderlijk voor de 

implementatie.  

 

Een beter team  

Een goede introductie van deze nieuwe functie ontbreekt vaak volgens de ANP’er en men 

ervaart een gebrek aan communicatie over de doelstellingen van de nieuwe functie met alle 

betrokkenen. De visie van de verpleegkundige op hun rol als oncocoach bepaalt in sterke 

mate hoe het verpleegkundig spreekuur vorm en inhoud krijgt. Een goede samenwerking en 

afstemming met de arts en andere teamleden is hierbij van groot belang. Vooral bij de 

opstart van de functie ervaart de verpleegkundige weerstand bij verschillende leden van het 

team. Van zodra de teamleden de meerwaarde van de nieuwe functie zelf ervaren, verdwijnt 
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deze weerstand en vindt men elkaar om in team de zorg verder te optimaliseren. Het 

plannen van het verpleegkundig spreekuur doorheen het volledig zorgpad verloopt 

makkelijker als er sprake is van een vlotte doorverwijzing van de patiënt naar de 

verpleegkundige. Hierbij heeft de arts een bepalende rol.  

 

Belemmerende en bevorderende factoren 

Vanuit de interviews met de verpleegkundigen konden tenslotte verschillende 

belemmerende en bevorderende factoren geïdentificeerd worden bij de implementatie van 

het verpleegkundig spreekuur voor de patiënt met kanker en zijn omgeving: 

Belemmerende factoren Bevorderende factoren 

• onduidelijke functieomschrijving 

• gebrekkige communicatie over het doel 

van de functie, beperkte introductie 

• onduidelijk zorgpad 

• vooral (medische) taken van de arts 

overnemen 

• het VS vult enkel de gaten op in de 

zorgverlening 

• het VS is enkel gekoppeld aan het 

medisch spreekuur 

• ervaren weerstand bij teamleden 

• het hebben van roloverlap met andere 

teamleden 

• een gebrek aan coaching 

• geen eigen werkruimte 

• onvoldoende competenties bezitten 

• een goede voorbereiding van de 

functie/het VS met alle actoren 

• het VS is het aanbieden van holistische 

zorg met een vpk focus 

• autonomie bij de organisatie van het VS 

• het VS heeft een duidelijke plaats in het 

zorgpad 

• vlotte communicatie en samenwerking 

met het team 

• een vlot doorverwijzingbeleid 

• de verschillende functies zijn gekend, 

verwachtingen zijn duidelijk 

• kunnen beroep doen op inhoudelijke 

coaching 

• het management ondersteunt ANP 

• kunnen beschikken over voldoende 

werkmiddelen  

• de juiste competenties bezitten 
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PEPPA-framework 

Bryant-Lukosius & DiCenso (2004) hebben een model voor de introductie en de evaluatie 

van ANP rollen uitgewerkt, het PEPPA-framework (participatory, evidence based, patient 

focused process for ANP).  Het model bevat 9 stappen: 

1. De patiëntendoelgroep definiëren en de huidige zorgverlening in kaart brengen 

2. Stakeholders identificeren en betrekken 

3. De nood voor een nieuw zorgmodel omschrijven 

4. Problemen identificeren en doelstellingen bepalen 

5. De ANP rol in het nieuw zorgmodel omschrijven 

6. De implementatie van de ANP rol voorbereiden 

7. De implementatie initiëren 

8. De ANP rol en het nieuwe zorgmodel evalueren 

9. De ANP rol en het nieuwe zorgmodel op lange termijn monitoren 

Dergelijk model kan een zinvol instrument zijn om rollen zoals deze van de oncocoach op 

een degelijke manier voor te bereiden, te implementeren en te evalueren. Het biedt het 

management en het team handvaten om het implementatieproces zorgvuldig te begeleiden.  

In een review van Sangster-Gormley (2011) werden de beïnvloedende factoren bij de 

implementatie van een ANP-rol in Canada in kaart gebracht. Ook deze onderzoeksresultaten 

bieden ons meer inzicht in dit toch niet zo makkelijk implementatieproces. Factoren zoals 

een gebrekkige wetgeving, een onduidelijke regelgeving, een ontoereikende financiering, 

een gebrek aan eenduidige functieomschrijvingen, tegenstrijdige verwachtingen tav de ANP-

rol, inadequate ondersteuning van de ANP-rollen, te hoge werkdruk, de organisatiecultuur, 

een tekort aan lange termijn visie en strategie,… zijn slechts enkele voorbeelden van de 

invloeden bij de implementatie van ANP-rollen. 
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Eenduidige functiomschrijving 

In de toekomst is het belangrijk om een eenduidige functieomschrijving van de rol 

oncocoach uit te werken zodat alle stakeholders duidelijk geïnformeerd worden over de 

verantwoordelijkheden en de te verwachten uitkomsten van deze ANP-rol. De functie 

oncocoach dient wettelijk erkend te worden zodat mandaten, verantwoordelijkheden, de 

vereiste opleiding en competenties duidelijk zijn.   

Oncocoaches geven tenslotte ook aan dat het belangrijk en noodzakelijk is om deze recent 

ontstane functies een platform aan te bieden waar men ervaringen en kennis kan delen. In 

2014 werd binnen het VVRO (Vereniging voor radiotherapie en oncologie verpleegkundigen) 

een werkgroep voor oncocoaches opgericht. Vanuit dit platform wil men vooral werk maken 

van een heldere en uniforme functieomschrijving, opleidingen op maat organiseren voor 

oncocoaches en fungeren als gesprekspartner voor overheid en andere stakeholders.  

Iedere patiënt met kanker heeft recht op een kwaliteitsvolle en patiëntgerichte zorg. Deze 

zorg wordt mogelijk gemaakt door het voltallig oncologisch team. Het implementeren van de 

functie oncocoach en/of het implementeren van het verpleegkundig spreekuur voor de 

patiënt met kanker en zijn omgeving betekent een toegevoegde waarde in de oncologische 

zorg. Het management en alle betrokken teamleden moeten echter de nodige aandacht 

schenken aan een zorgvuldige voorbereiding van deze ANP-rol in de organisatie. Vanuit een 

gemeenschappelijk draagvlak kan een optimale zorg voor de patiënt gerealiseerd worden. 
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Gespecialiseerde praktijk, geavanceerde praktijk bij de COZ/oncocoaches? 

 

 
Mevrouw Elisabeth Darras 

Ecole de Santé Publique, UCL 

 
 

 

Toelichting

• Titel van het Symposium: 

De coördinatie van oncologische zorgen - COZ

• Titel van de voordracht: 

Gespecialiseerde praktijk, geavanceerde 
praktijk 

bij de COZ/oncocoaches? 

ED Symposium Coördinatie van 
oncologische zorgen    28/3/14

2

 
 
 
 

 

De coördinatie van oncologische zorgen

�Meebouwen en organiseren van het traject van de 
patiënt

�Optimaliseren van de klinische competenties 
aangepast aan de oncologische patiënt

� Communiceren met de patiënt en zijn naasten, met 
de artsen en paramedici, met de 
ziekenhuisinstelling

�Ontwikkelen van een doorgeefrol, een 
uitwisselingspunt

3
ED Symposium Coördinatie van 
oncologische zorgen    28/3/14
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Oncocoach

• Coaching is een proces ter begeleiding van 

individuen (en teams) om “mogelijkheden” te 
ontdekken door de confrontatie met “de 
tegenstander in zichzelf” aan te gaan  Marc 

Thomas

• “De coach interesseert zich voor de mogelijke 

toekomst en niet voor de fouten uit het 
verleden” John Whitmore

4
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• Begeleidingsproces van een individk of een groep 
personen dat streeft naar de optimalisering van het 
potentieel van de individuen.

• Creëert een ruimte waar de gecoachte persoon:

o kan elimineren wat zijn ontwikkeling in de weg staat,

o zijn verlangens en doelstellingen kan uitdrukken,

o zijn potentieel kan ontwikkelen,

o nieuwe competenties en kennis kan verwerven,

o een verbeteringsplan van zijn prestaties kan 
implementeren.

xecutive Programme in Business Coaching

5
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Een gespecialiseerde praktijk?
• Verwijst naar de specialisatie in oncologie 
die behaald wordt aan het einde van een 
4de jaar aan het ISEI (Institut Supérieur
d’Enseignement Infirmier)

• Doelstelling:  De verpleegkundige 
gespecialiseerd in oncologie verleent een 
menselijke dimensie aan een specifieke 
vakkennis om te beantwoorden aan de 
constante evolutie van de oncologie en 
aan de opkomst van almaar meer 
innoverende technieken  

6
ED Symposium Coördinatie van 
oncologische zorgen    28/3/14  
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Een gespecialiseerde 
praktijk? - 2

• Functies

�De patiënt begeleiden gedurende het 
volledige ziekteproces, zowel tijdens de 
preventieve, curatieve als palliatieve fase

�De noden en verwachtingen van de patiënt 
en zijn naasten identificeren en eraan
beantwoorden

�De veranderingen en problemen opmerken
en erop ingaan 

�De tussenkomst van andere professionals 
inroepen (interdisciplinariteit)

7
ED Symposium Coördinatie van 
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Een geavanceerde praktijk
• Verwijst naar het concept van 
‘Geavanceerde PraktijkVerpleegkundige 
(GPV)’ of ‘Advanced Practice Nursing 
(APN)’ 
CII 2002 :  bachelor verpleegkundige
die een gespecialiseerde vakkennis heeft
verworven tijdens een opleiding Master 
in de verpleegkunde

• Ze neemt complexe beslissingen en 
beschikt over klinische competenties voor 
een ruimere zorgpraktijk.

8
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Een geavanceerde praktijk - 2

Deze GPV heeft:

�een professionele expertise gebaseerd op 
diepgaande verpleegkundige kennis (EBN), 

�een verruimde verpleegkundige praktijk 
(zorgen in een complexe situatie) die 
verantwoordelijkheid vereist binnen een 
multidisciplinair team,

�een systematische evaluatie die de zorg voor 
de patiënt concreet en positief beïnvloedt.

ED Symposium Coordination des 
soins en oncologie    28/3/14
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Een geavanceerde praktijk - 3

2 grote rollen:

� De gespecialiseerde klinisch 
verpleegkundige

� De praktiserende verpleegkundige

10
ED Symposium Coördinatie van 
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De gespecialiseerde klinisch 

verpleegkundige CNAI 2013

• De klinische houding  

� De houding die het best aangepast is aan de complexe 
situatie van de patiënt (of van de zorgteams) en gebaseerd 
is op pertinente, theoretische en empirische kennis en 
gevoed wordt door de beschouwende praktijk.

� De verstrekte zorg en de uitgevoerde handelingen zijn niet 
het einddoel, maar het zijn de MIDDELEN in dienst van een 
veel complexere doelstelling, namelijk de levensbegeleiding 
die de professional probeert aan te bieden en de 
specificiteit van een uniek bestaan dat zijn gelijke niet kent  
(W. Hesbeen)

� De verzorger weet niet wat goed is voor de patiënt, voor 
het team. Hij BEGELEIDT om samen met hem, met het team, 
te ontdekken welke situatie het meest geschikt is

11
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Een master in de verpleegkunde

• Door wie?: Brusselse pool 

Dubbel diploma

• Wanneer? Voorzien in september 2015

12

- HE + UCL

- HE + ULB

ED Symposium Coördinatie van 
oncologische zorgen    28/3/14  

 
 
  

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 



 13

Een master in verpleegkundige wetenschappen

• Geïnspireerd op de referentie van A.Hamric - 2013

13
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Master in de verpleegkunde beantwoordt aan de 

huidige en toekomstige noden van de sector van de 

gezondheidszorg 
Beslissingen nemen 

en in overleg 
verpleegkundige 
en/of medische 

handelingen 
implementeren

Het onderwijs

Leidinggeven binnen de 

organisatie/coördinatie/

hiërarchie

De rechtstreekse 

klinische praktijk bij 

de 

zorgbehoevenden

Actie binnen het 

(politieke) 

gezondheidssysteem
Uitvoeren en promoten van 

onderzoek

 
 
 
 

Master in de verpleegkunde worden, is leren om…

Na het afwerken van het programma van de Master in de Verpleegkunde, zal de 

gediplomeerde in staat zijn om:

� in elke geavanceerde praktijkzorgsituatie een klinisch en ethisch oordeel te vellen in 

functie van de preventie, het behoud en de verbetering van de gezondheid (van de 

personen), in functie van de begeleiding van de personen op het einde van hun leven 

en van de begeleiding van hun naasten

� beslissingen te nemen en verpleegkundige en/of medische handelingen te 

implementeren in overleg met de patiënt en het interdisciplinaire team, rekening 

houdend met het type institutionele/sociale omgeving

� de veiligheid, de kwaliteit en de efficiëntie van de zorgen te verbeteren

� de noodzakelijke veranderingen ter verbetering van de zorgen te initiëren of te 

begeleiden

� klinisch leiderschap te geven

� klinisch onderzoekswerk te leveren in het vakgebied van de verpleegkundige 

wetenschappen

� deel te nemen aan gemeenschapsbeleid en -programma’s rond gezondheid, om 

opvoedingsprogramma’s uit te werken waarbij hij gebruikt maakt van de 

communicatiemiddelen waar de context om vraagt (voorlopige formulering)

� zich actief verder academisch te scholen en de eigen competenties te updaten.
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Conclusies

Is de coördinatie van oncologische zorgen 
een: 

• gespecialiseerde praktijk?

• coaching praktijk?

• geavanceerde praktijk van een klinisch 
specialist?

16
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KCE-project rond de evaluatie van MOC na 10 jaar terugbetaling 

 

 

Mevrouw France Vrijens 

 KCE (Federale kenniscentrum voor de geondheidszorg) 

 

Het KCE 

Het KCE (Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg – Centre fédéral d’expertise des 

soins de santé) is een federale organisatie die eind 2002 werd opgericht. Hun opdracht is het 

uitvoeren van studies en rapporten om de beleidsmakers te adviseren bij hun beslissingen 

inzake gezondheidszorg en ziekteverzekering. Het KCE is niet betrokken bij de 

besluitvorming zelf, en evenmin bij de uitvoering ervan, maar het heeft wel de opdracht om 

de weg te wijzen naar de best mogelijke oplossingen, via de rapportaanbevelingen (allemaal 

gepubliceerd op de website www.kce.fgov.be).  

 

Onderzoekscontext 

Het RIZIV had het KCE gevraagd een evaluatieonderzoek uit te voeren naar de 

Multidisciplinaire Oncologische Consulten of MOC, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan 

van hun terugbetaling door de ziekteverzekering. Dit onderzoek is eind 2013 van start 

gegaan en loopt nog. Het eindrapport zal eind 2014 beschikbaar zijn.  

Wat zijn de MOC? De MOC brengen meerdere gezondheidsprofessionals uit verschillende 

disciplines samen, wiens competenties de beste aanpak van de patiënten waarborgen in 

functie van de bestaande wetenschappelijke kennis van dat moment. Dat kan gaan om de 

diagnostische en therapeutische strategie bij het begin van de ziekte of bij het hervallen; of 

om de aanpak bij een palliatieve behandeling. Tijdens de MOC worden de dossiers van de 

patiënten voorgesteld door de referentie-arts of een andere professional en worden ze 

besproken onder collega’s. De beslissing wordt gedocumenteerd, voorgelegd en toegelicht 

aan de patiënt.1  

                                                 
1
 Aangepast door HAS, Multidisciplinaire overlegvergadering, Technische methodefiche, 31 

januari 2013. 
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Evolutie van de nomenclatuur van de MOC sinds 2003 

Tien jaar nadat de terugbetaling van de coördinatie van een MOC of de deelname aan een 

MOC werd geïntroduceerd in de nomenclatuur, is het moment aangebroken om de intussen 

afgelegde weg te evalueren.  

In 2003 vond er in België een grondige reorganisatie plaats van het oncologische 

zorgenaanbod. Het Koninklijk Besluit van 21 maart 2003 stipuleert de zorgprogramma’s voor 

oncologische basiszorg (voornamelijk in verband met de diagnose en de minder complexe 

behandelingen) en de zorgprogramma’s voor oncologie (die meer geavanceerde 

diagnoseprocedures en een grotere waaier aan therapeutische strategieën moeten 

aanbieden). Elk programma dat beantwoordt aan de vereiste criteria kan officieel worden 

erkend (AR/KB 21.03.2003). In 2013 werden 106 van de 119 Belgische acute ziekenhuizen 

geregistreerd met een zorgprogramma voor oncologische basiszorg en/of een 

zorgprogramma voor oncologie, waarvan 87 sites met een zorgprogramma voor 

oncologie.2 

Parallel hiermee introduceert het KB van 13 02 2003 de volgende code in de nomenclatuur:  

350372 – 350383: Schriftelijk verslag van een multidisciplinair oncologisch consult 

met deelname van minstens drie artsen van verschillende specialismen onder leiding 

van een arts-coördinator, met beschrijving van de diagnose en van het 

behandelingsplan.3  

 

Het MOC-rapport bevat, onder andere, een initiële probleemstelling, een overzicht van de 

medische gegevens die beschikbaar zijn en een uitwerking van de diagnose met uitspraak 

over de prognose. Het bevat verder een concreet behandelingsplan op korte en langere 

termijn met motivatie, rekening houdend met medische maar ook psychische en sociale 

argumenten. 

 

Deze verstrekking wordt geattesteerd door de arts-coördinator en wordt eenmaal per 

kalenderjaar terugbetaald, behalve in geval van tegengestelde wettelijke beschikkingen. De 

verstrekking is niet wettelijk verplicht bij elk nieuw geval van kanker, maar uitsluitend in 3 

                                                 
2
 Rapport KCE 219, Organisatie van de zorg voor volwassenen met een zeldzame of complexe kanker. 

3
 Rapport écrit d’une concertation oncologique multidisciplinaire avec la participation d’au moins trois médecins de spécialités 

différentes sous la direction d’un médecin-coordinateur et reprenant la description du diagnostic et du plan de traitement. 
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door de wet omgeschreven gevallen: een behandeling die afwijkt van de richtlijn aanvaard 

door het oncologisch centrum, een nieuwe reeks bestralingen in het jaar volgend op een 

eerste reeks bestralingen in dezelfde zone, elke chemotherapeutische behandeling met een 

geneesmiddel dat door de Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen werd aangeduid 

voor monitoring via het multidisciplinair oncologisch consult. 

Op 1 november 2010 zijn nomenclatuurwijzigingen in verband met het multidisciplinair 

oncologisch consult (“MOC”) in werking getreden: de omschrijving van de bestaande 

verstrekking is vanaf 1 november 2010 gewijzigd in een “eerste MOC” en er zijn 2 nieuwe 

verstrekkingen toegevoegd, waardoor het “MOC”  nu uitgebreid is naar drie verstrekkingen, 

met  gewijzigde toepassingsregels. Het gaat om: 

• een eerste MOC, geattesteerd door de arts-coördinator (het bestaande 350372-

350383) 

• een “bijkomende” MOC, in een ander ziekenhuis dan het eerste MOC, op 

doorverwijzing, geattesteerd door de arts-coördinator (350291-350302) 

• een opvolgings-MOC of “follow-up”-MOC,  geattesteerd door de arts-coördinator 

(350276-350280) 

Gekoppeld aan het MOC, werden bovendien twee nieuwe verstrekkingen ingevoerd voor 

“langdurige consultaties” met de patiënt. Deze consultaties moeten toelaten toelichting te 

geven bij de diagnose en om, onder meer, de voorgestelde bijkomende onderzoeken en het 

behandelingsplan die opgenomen zijn in het verslag van het MOC samen met de patiënt te 

bespreken.  

De verstrekking 350276-350280 (opvolgings-MOC) is uitsluitend aanrekenbaar bij de 

opvolging van een behandeling waarbij een objectieve noodzaak bestaat om de diagnose in 

vraag te stellen en/of de therapeutische planning aan te passen en/of de herhaling van een 

bestralingsreeks in eenzelfde doelgebied binnen de twaalf maanden, te rekenen vanaf de 

aanvangsdatum van de eerste bestralingsreeks. 

De verstrekking 350291-350302 (bijkomende MOC) is slechts aanrekenbaar indien een 

eerste MOC geen aanleiding gaf tot een definitieve diagnose of concreet behandelingsplan 

maar wel in functie hiervan tot een doorverwijzing naar een ander ziekenhuis met erkend 
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oncologisch zorgprogramma. In geval van doorverwijzing voor een bijkomend 

multidisciplinair consult, staat de naam van het tweede ziekenhuis vermeld in het verslag. 

 

Het verband tussen het aantal MOC en de financiering van het personeel binnen de 

oncologische zorgprogramma’s 

 

In 2008 trad het Kankerplan in werking (Actie 8 Herfinanciering van het multidisciplinair 

oncologisch consult, Actie 10 Psychosociale steun voor de patiënten in het kader van het 

oncologisch zorgprogramma, Actie 11 Financiering van een datamanager in het kader van de 

oncologische zorgprogramma's, Bijkomende actie 2011 Betere behandeling inzake de 

voeding van kankerpatiënten). 

 

Om de kankerpatiënten een stevigere omkadering en een verbeterd zorgaanbod te kunnen 

aanbieden, is de financiering van bijkomende verpleegkundigen, sociale werkers en 

psychologen op 1 juli 2008 en voor diëtisten op 1 januari 2011 van start gegaan. Bovendien 

moet de financiering van data managers de opvolging verzekeren van de kwaliteit van de 

oncologische zorgprogramma’s en van de resultaten van de behandelingen van de 

kankerpatiënten. De data managers registreren de gegevens in verband met de 

kankergevallen en evalueren de opvolging van de beslissingen die worden genomen bij de 

multidisciplinaire oncologische consulten en van de aanbevelingen van het oncologische 

handboek. 

 

Tot op heden werd de financiering berekend op basis van het aantal MOC dat 2 jaar 

voordien werd terugbetaald door het RIZIV: 

• 1 FTE sociaal assistent / 500 MOC 

• 1 FTE oncologisch verpleegkundige / 250 MOC 

• 1 FTE psycholoog gespecialiseerd in oncologie / 250 MOC 

• 1 FTE diëtist tussen 1 en 500 MOC; - 1/2 FTE diëtist per bijkomende 250 MOC (beperkt tot 

een maximum totaalaantal van 4 FTE) 

• 1 FTE data manager / 1.000 MOC  
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In 2012 kwam het aantal gefinancierde posten op 825 FTE, verdeeld over 165 FTE sociale 

assistenten, 330 FTE verpleegkundigen en 330 FTE psychologen4 en 907 FTE data managers. 

Wat betreft de diëtisten, laat het jaarbudget de financiering van 167 FTE diëtisten toe.  

 

Gezien het stijgend aantal MOC, wordt de berekeningsmethode van deze financiering nu  

opnieuw geëvalueerd door de FOD Volksgezondheid.  

 

Enkele cijfers
5
 

In 2011 werden meer dan 100 000 MOC terugbetaald door het RIZIV, meer dan het dubbele 

sinds 2004 (48 000 MOC). De totale uitgaven (met inbegrip van de coördinatie- en 

deelnamehonoraria en de bijkomende honoraria voor de oncologen) kwamen op 17 miljoen 

euro, wat neerkomt op een gemiddelde terugbetaling van €170 per MOC per patiënt. 

Van die ± 100 000 MOC, is 66,6% eerste MOC en 32,8% opvolgings-MOC. De bijkomende 

MOC, bij doorverwijzing, worden bijna nooit gefactureerd (0,5% in 2011). 

Ten slotte hebben niet alle patiënten evenveel kans om te worden besproken tijdens een 

MOC. Borstkankerpatiënten worden het vaakst besproken in MOC (meer dan 80% van de 

nieuwe gevallen besproken in MOC in 2008) terwijl de patiënten met een kwaadaardig 

melanoom, een sarcoom, schildklierkanker, prostaatkanker of bloedkanker in minder dan 

60% van de gevallen werden besproken (gegevens 2008).  

 

Het evaluatieproject van KCE 

Het project van KCE wil de volgende onderzoeksvragen beantwoord zien: 

1. Hoe is de frequentie en het toegekende budget van de MOC geëvolueerd tien jaar na hun 

introductie in de nomenclatuur?  

2. Hebben alle kankerpatiënten dezelfde kansen om te genieten van een MOC? Welke zijn de 

meest/minst voorkomende begunstigden?  

3. Hoe is de informatieoverdracht  tussen ziekenhuizen, ziekenfondsen en het kankerregister 

georganiseerd?  

4. Wat is de rol van de huisarts bij de MOC? Welke middelen zijn er om hun deelname of 

betrokkenheid bij de MOC te verbeteren?  

                                                 
4
 Evaluatie Kankerplan, november 2012 

5
 Het rapport van het KCE, dat zal verschijnen in december 2014, zal recentere cijfers bevatten. 
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5. Hoe worden de MOC vandaag georganiseerd in de ziekenhuizen? Wat zijn de barrières en 

mogelijkheden voor een efficiëntere organisatie van de MOC? 

 

Een nationale enquête op internet: we hebben u nodig!  

In het kader van dit onderzoek zal een nationale internetenquête worden gelanceerd. Die zal 

worden gestuurd naar elke zorgprogrammacoördinator, die de enquête zal verspreiden  in 

zijn instelling onder zijn medisch en paramedisch personeel dat betrokken is bij de MOC. Wij 

vragen aan de coördinatoren oncologische zorgen (COZ), die een belangrijke rol spelen in de 

organisatie van de MOC, om deel te nemen aan deze enquête en de vragenlijst in te vullen.6  

Zo zullen we een totaalbeeld krijgen van de organisatie van de MOC op nationaal niveau. De 

open vragen geven de deelnemers de kans om voorstellen te doen om de organisatie van de 

MOC te verbeteren. 

  

                                                 
6
 Alle antwoorden op de vragenlijst zullen anoniem worden behandeld.  
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Bescherming van de vruchtbaarheid bij kankerbehandeling 

 

 

Dokter Johan Smitz 

Oncofertiliteitsteam UZ Brussel 

 

De prognose van jonge patiënten met haematologische (Hodgkinziekte, leukemie) en vaste 

tumoren (bottumoren, borsttumoren) is de jongste jaren verbeterd doordat nieuwe 

technieken (heterologe en homologe beenmergtransplantatie) het toelaten om een meer 

agressieve chemotherapie en radiotherapie aan te wenden met de bedoeling de 

kankercellen te eradiceren. Met die behandelingen is de kans op overleving van de patiënte 

sterk verhoogd, maar helaas zal er frequent een onomkeerbaar negatief effect op de 

vruchtbaarheid plaatsvinden. De negatieve effecten van chemotherapie zijn sterk afhankelijk 

van het type medicatie dat aangewend wordt, van de totale dosissen en van de gebruikte 

combinaties ervan. De leeftijd waarop die behandeling wordt ingezet is ook een belangrijke 

prognostische factor. Er bestaat ook een zeer grote interindividuele variabiliteit in de reactie 

op de behandeling en op de overleving van de gameten. De toxische effecten voor de follikel 

zijn het grootst met de chemotherapie die op DNA bindt en apoptose induceert in de 

granulosa cellen (bvb. cyclophosphamide) en door de bestraling (radiotherapie) die soms 

geassocieerd wordt met de chemotherapie en die leidt tot schade aan het DNA.  

 

De leeftijd waarop de vrouw een kankerbehandeling moet ondergaan speelt een belangrijke 

rol in de prognose voor bewaring van de vruchtbaarheid. Agressieve behandelingsregimes bij 

vrouwen tussen 30 en 40 jaar hebben soms een tijdelijk stoppen van de maandstonden tot 

gevolg. Het feit dat maandstonden hernemen betekent niet dat er geen ernstige reductie 

aan eicellen door de chemotherapie veroorzaakt kan zijn, die vroeger dan verwacht kan 

leiden tot stopzetting van de follikel- en eicelgroei in het ovarium (vroegtijdige of premature 

menopauze). Epidemiologisch onderzoek toont aan dat men reeds enkele jaren vóór de 

menopauze eerst subfertiel en vervolgens infertiel wordt. Zelfs al zijn er nog een aantal 
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follikels aanwezig direct na een chemotherapie, dan nog kan er ook een onvruchtbaarheid 

optreden. 

 

De vruchtbaarheid veilig stellen is mogelijk 

Fertiliteitspreservatie kan vandaag als een integraal onderdeel van de kankerbehandeling 

worden geïmplementeerd teneinde de toekomstige kinderwens van de patiënte na genezing 

veilig te stellen. Om dit essentieel onderdeel van de therapeutische aanpak mogelijk te 

maken binnen het beleid voor kankertherapie worden er reeds bijzondere inspanningen 

geleverd door onderzoeksteams binnen de Universitaire Ziekenhuizen in België. 

• Er worden thans geneesmiddelen getest die het mogelijk maken om de follikels te 

behoeden voor de toxische effecten van de chemotherapie.  

• Vermits de effecten van radiotherapie dosisafhankelijk zijn en indien het kleine bekken in 

het bestralingsveld gelegen is, kan men vóór de bestraling de ovaria transposeren onder de 

leverkant. Op deze plaats zullen ovaria ietwat beter kunnen beschermd worden tegen de 

straling. 

• Jonge echtparen kunnen overwegen met het oncofertiliteitsteam om nog vóór het starten 

van de kankerbehandeling aan preventie te doen:  

- indien er voldoende tijd voorhanden is, en het niet gecontraindiceerd is om een 

ovariële stimulatie toe doen, dan kan men overwegen om opgepikte Metafase II 

eicellen te vitrificeren of vooreerst de embryo’s die hieruit ontstaan in te vriezen om 

dusdanig bewaard te worden tot er zich na genezing kinderwens voordoet.  

- indien er geen tijd meer is vóór inzetten van de chemotherapie is er nog de IVM 

methode. Deze laat toe om zonder voorafgaande stimulatietherapie onrijpe eicellen 

op te pikken uit het ovarium (IVM wordt reeds aangeboden in UZ Brussel als klinische 

therapie).  

• Ovarieel weefsel dat de primordiale follikels bevat in grote getale kan bij de patiënt 

afgenomen worden en ingevroren voor latere transplantatie of voor in vitro follikel cultuur. 

• Na de puberteit kan een man zijn zaadcellen laten invriezen en vóór de puberteit kan er 

testiculair weefsel worden ingevroren die de stamcellen voor mannelijke gameten bevat. 
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Wat reeds mogelijk is vandaag 

Er zijn reeds een 30-tal kinderen geboren na het transplanteren van ingevroren en ontdooid 

ovariumweefsel. 

Bij de mens zal de mogelijkheid van transplantatie van een stukje ovariële cortex niet voor 

alle indicaties kunnen toegepast worden. Wanneer kankers niet uitzaaien naar het ovarium 

kan transplantatie overwogen worden. In geval van leukemie en ovariumkanker bvb. bestaat 

het reële gevaar om de ziekte terug in te brengen in de patiënt in remissie. Er wordt in 

onderzoekslaboratoria gewerkt aan technieken waar men het weefsel eerst purgeert om er 

de maligne cellen uit te verwijderen. 

 

Voor de meest maligne indicaties zal de in-vitro follikelkweekmethode de meest veilige 

techniek zijn. Experimenten bij de muis tonen aan dat rijpe eicellen verkregen kunnen 

worden na in-vitro kweek, dat deze in-vitro bevrucht kunnen worden en na terugplaatsing in 

acceptor muizen tot gezonde jongen heeft geleid.  

Rol van het Oncofertiliteitsteam 

De beslissing rond elk individueel geval van inbanken van gonaden, gameten of embryo’s 

gebeurt na multidisciplinair overleg tussen oncoloog, radiotherapeut, gynaecoloog en 

celbioloog. 

Met de patiënte moet een overeenkomst worden afgesloten met betrekking tot de 

maximale periode dat het ovariumweefsel dient bewaard te worden en ook welke de 

bestemming van het weefsel dient te zijn in geval vroegtijdig overlijden. 

 

Zwanger worden na genezing van kanker is nu realiteit 

De mogelijke invloed van de zwangerschap op lange termijnsevolutie van de kanker lijkt, 

voor zover thans bekend is uit de literatuur, geen nefaste rol te spelen. 

Er moeten echter nog zeer grote inspanningen gedaan worden om de strategie voor 

fertiliteitsbewaring te kunnen uitwerken. In de eerste plaats is er multidisciplinair 

specialistisch overleg nodig en dienen de nodige financiële middelen voorzien te worden om 

dit luik van de behandeling integraal te kunnen implementeren in de oncologische 

behandelingsstrategie. 
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Fysieke activiteit en kanker 

 

 

Mevrouw Lies Serrien 

UZ Leuven 

 

Inleiding 

 

Kanker is één van de belangrijkste doodsoorzaken in België, maar is de laatste jaren 

geëvolueerd naar een meer chronische aandoening. 

Dit houdt in dat steeds meer mensen moeten omgaan met de laattijdige nevenwerkingen 

van kanker en de behandeling en de groep die nood heeft aan nazorg steeds groter wordt. 

Aandacht voor levenskwaliteitsverbetering heeft dan ook een belangrijke plaats verworven 

binnen de nazorg voor de oncologische patiënt.  

Fysieke training kan daar deel van uitmaken, naast psycho-sociale begeleiding, 

stressmanagement en educatie van de patiënt.  

 

Kanker en fysieke activiteit 

 

Na het afsluiten van de therapie vertonen veel patiënten een fysisch en psychisch 

uitputtingssyndroom met extreme vermoeidheid en belangrijke angst. 

Aan kankerpatiënten wordt tijdens en na de therapie, juist omwille van deze vermoeidheid, 

vaak afgeraden om extra fysieke inspanningen te leveren. 

Het is nu juist deze inactiviteit die een spierafbraak veroorzaakt en bijgevolg de 

vermoeidheid kan accentueren. Verlies aan spiermassa en cardio-respiratorische en 

musculoskeletale deconditionering zullen de functionele inspanningscapaciteit  verlagen, 

waardoor vermoeidheid zal worden geïnduceerd bij de dagdagelijkse activiteiten. 

 

De patiënt komt in een vicieuze cirkel terecht. Een verdere daling van het 

uithoudingsvermogen en de spierkracht, maar ook een daling van de lenigheid  en 
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coördinatie zijn de gevolgen.  Er treden moeilijkheden op bij het zich verplaatsen en de 

dagelijkse huishoudelijke taken en vrijetijdsactiviteiten worden gelimiteerd.  

Een verantwoord opgebouwd trainingsprogramma, met als doel de lichamelijke functies en 

de functionele inspanningscapaciteit te herstellen, kan een gerechtvaardigde niet 

farmacologische interventie zijn. 

 

Dit trainingsprogramma, in combinatie met een goede psychologische, relationele en sociale 

begeleiding en met de juiste adviezen met betrekking tot voeding en levenswijze, zal een 

gunstig effect hebben op de fysieke conditie van behandelde kankerpatiënten. Hierdoor zou 

de vermoeidheid gereduceerd worden en zou de levenskwaliteit van kankerpatiënten sterk 

stijgen. 

De maatschappelijke reïntegratie, ook op professioneel en sociaal vlak,  zal het 

zelfvertrouwen en de zelfwaardering stimuleren. 

 

Conditieopbouw in de praktijk 

 

Medisch onderzoek 

 

Het deelnemen van kankerpatiënten aan fysieke activiteiten en sport vereist een uitgebreid 

medisch onderzoek en is gericht naar het opsporen van mogelijke risicofactoren.  

Een inspanningstest onder gestandaardiseerde voorwaarden en onder medische supervisie 

kan relevante informatie geven met betrekking tot de acute (onmiddellijke) aanpassingen 

van het lichaam aan inspanning, alsook met betrekking tot de conditieopbouw. 

 

Welke bewegingsactiviteit of sporttak kiezen ? 

 

De aard van de activiteit zal in belangrijke mate het trainingseffect bepalen.  Cyclische 

(ritmisch herhalen van bewegingen) sporten, die continu gedurende langere tijd kunnen 

worden volgehouden, komen hiervoor in aanmerking. Wandelen, lopen (joggen), zwemmen, 

fietsen, roeien, skilanglauf…zijn bijzonder geschikt. Hierbij worden voldoende grote 

spiergroepen geactiveerd en kan de inspanning continu en onder aërobe (met zuurstof) 

voorwaarden worden doorgevoerd.  Bij fietsen, zwemmen en roeien wordt het 
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lichaamsgewicht daarenboven gedragen, wat vele voordelen biedt bij zware individuen of 

individuen met orthopedische klachten. 

Ook voetbal, volleybal, tennis, basketbal, dans…hebben hun grote verdienste, en wellicht dat 

sommigen dit aangenamer vinden om te doen.  Een degelijke begeleiding is hier echter wel 

een vereiste. 

 

Het optimaal aantal trainingen (sessies) per week schommelt tussen de 3 en de 5 sessies per 

week.  Belangrijk is dat training (fysieke activiteit en sport) plezier dient te brengen en geen 

bijkomende stress binnen het dagelijkse leven. Het is immers noodzakelijk dat men 

regelmatig blijft trainen om een trainingseffect te behouden. 

 

Nuttige tips 

 

- Het bijhouden van een dagboekje werkt vaak motiverend om de fysieke activiteiten 

vol te houden. 

 

- Het registreren van het lichaamsgewicht (éénmaal per week) en de hartfrequentie in 

rust (dagelijks) kunnen zeer relevante informatie geven met betrekking tot de 

adaptatie (aanpassing) van het lichaam aan fysieke training.   

 

- Voor een optimaal verloop van de training is een goede warming-up een essentieel 

onderdeel.  De voordelen hiervan situeren zich zowel op fysiologisch als op 

psychologisch vlak. 

             Na een fysieke inspanning of training volgt natuurlijk een cooling -down.  Het plots 

stoppen met intense activiteiten is sterk af te raden.  Het recuperatieproces wordt  

immers versneld wanneer lichte oefeningen en relaxatie oefeningen worden  

uitgevoerd.  

             Stretching (rekken van de spieren) is eerst en vooral een middel om de lenigheid te  

             bevorderen.  Stretching biedt echter ook voordelen wanneer er op een verantwoorde  

 wijze van wordt gebruik gemaakt voor en na intensieve inspanning. 
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- Begin liever te traag dan te snel en bouw zeer langzaam op.  Dit advies geldt dubbel 

voor kankerpatiënten. Leer je eigen lichaam kennen en voel zelf aan tot wat je 

lichaam in staat is.  Te intens trainen zal niet enkel de conditie negatief beïnvloeden, 

maar kan bovendien je lichaam schade berokkenen. Een langzame opbouw is daarom 

des te belangrijker.  In deze context is het dan ook niet aangewezen te trainen 

wanneer je verkouden bent, je licht grieperig voelt of koorts hebt.  

 

- Voldoende nachtrust is belangrijk.  De nachtrust is de herstelperiode bij uitstek. 

              Onvoldoende slaap zal de herstelperiode na inspanning verlengen.  Regelmaat in het 

              slaappatroon zal het herstel na inspanning en het uiteindelijke prestatievermogen  

 positief beïnvloeden.  Hou er rekening mee dat het lichaam na fysieke activiteit en  

 sport minimaal 2 uur nodig heeft om terug tot volledig herstel te komen.   

 

Fysieke activiteit en sport dienen steeds te worden aangevuld met de juiste adviezen over 

het drinken voor, tijdens en na de inspanning en met de richtlijnen over de optimale 

voeding. 

 

Algemeen besluit 

 

De fysieke conditie opbouwen door middel van fysieke activiteit en sport is een effectieve en 

goedkope strategie om bij kankerpatiënten de functionele inspanningscapaciteit te 

onderhouden/verhogen en de neveneffecten van de behandeling te beperken tijdens en na 

de therapie.  Het is een slechts een onderdeel van een totaalprogramma waar ook andere 

non-farmacologische interventies deel van uitmaken. 
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Informeren : 

Een levensbelangrijk aspect van de verzorging 

 

Dokter Isabelle Moley-Massol 

 

Psychoanalytisch arts, psycho-oncoloog, Hôpital Cochin, Parijs 

 

 

Het aankondigen van een ziekte, een handicap of van slecht medisch nieuws vindt plaats 

tijdens een ontmoeting tussen een arts en een patiënt en kan onvoorzienbare gevolgen 

hebben. Het luidt het begin in van een relatie tussen twee partijen, binnen de context van 

een ziekte, die ze elk op hun eigen manier beleven. Dit moment kan verschrikkelijke 

gevolgen hebben voor de patiënt, maar kan ook constructief blijken. 

 

In de wereld van de geneeskunde zijn er geen onschuldige aankondigingen en elk bericht 

over het lichaam en de toekomst van de patiënt heeft een invloed op de zieke, zonder dat 

men op voorhand kan voorspellen hoe hevig die impact zal zijn. 

 

Er zijn de ziektes die het leven van de patiënt in gevaar brengen en hem confronteren met 

de gedachte aan de dood die plotseling zijn intrede doet in zijn leven, maar er zijn ook meer 

of minder ernstige aankondigingen die het beeld onderuithalen dat de patiënt had van zijn 

lichaam, zijn persoon, zijn leven, zijn toekomst, zijn relatie met de anderen en met de 

wereld. 

 

De verzorgers zouden een observerende, luisterende en onbevooroordeelde houding 

moeten aannemen binnen hun relatie met de zieke, een relatie die van start gaat in een 

bijzonder moeilijke situatie. Ze moeten vermijden de eigen ideeën over de ziekte, de 

behandelingen en het beleven van de ziekte te projecteren. Bij elk individu moet de 

verzorger stap voor stap meegaan in de verkenning van het onderwerp, van zijn mening en 

zijn gevoelens. Zo kan hij de patiënt nuttige en aangepaste informatie geven om hem te 
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helpen om te gaan met zijn ziekte, de behandelingen, vandaag en morgen en aan het tempo 

dat hij aankan. 

 

De aankondiging van kanker engageert zowel verzorgers als verzorgden, in alle betekenissen 

van het woord. Dat eerste moment is uniek, essentieel, constructief. Het zal een blijvende 

indruk maken op de patiënt en beïnvloeden hoe hij omgaat met de ziekte. Het is het 

moment waarop de verzorger zich engageert voor de zieke en het zal een grote impact 

hebben op de manier waarop de patiënt de ziekte zal aanpakken. 

 

Sommige patiënten zijn levenslang getekend door de diagnose, het moment waarop de 

wrede waarheid een echt trauma veroorzaakt, inbreuk doet op hun mentale vermogen om 

het nieuws en de zondvloed aan emoties te vatten en te verwerken. Nog lang daarna, zelfs 

nadat patiënten lichamelijk zijn hersteld, kunnen ze zich mentaal verpletterd voelen door de 

schok van die onontkoombare aankondiging. 

 

Elk medisch bericht heeft een effect dat zal verschillen naargelang de persoon in kwestie en 

dat afhankelijk is van zijn persoonlijkheid, zijn voorgeschiedenis, zijn levensomstandigheden, 

zijn entourage. Kanker overkomt altijd iemand die al een zekere voorgeschiedenis heeft. 

 

Het slechte nieuws brengt trauma’s uit het verleden terug aan de oppervlakte, doet 

vergeten gevoelens herleven, haalt min of meer geheelde wonden terug open, maar kan 

evengoed de verborgen kracht van een zieke aanboren. 

 

Een verzorger moet bij een dergelijke aankondiging het onverwachte verwachten en 

proberen zich zo goed mogelijk aan te passen aan de behoeften en verwachtingen van de 

patiënt, zodat hij hem kan helpen de beproeving van de ziekte te doorstaan en te 

overwinnen. 

 

Bij kanker is er geen sprake van een enkele aankondiging, maar van een opeenvolging van 

aankondigingen, een continuüm van informatie doorheen de tijd en binnen de relatie tussen 

elke verzorger en de zieke en zijn entourage, een relatie die constant groeit en verandert. 
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Het is dus niet zozeer een kwestie van de volledige waarheid te vertellen aan de patiënt, 

maar het is een uitdaging om op een waarachtige en authentieke manier te communiceren 

op mensenmaat. 

Communiceren op mensenmaat, is ook een kwestie van luisteren en praten binnen de 

medische teams. 
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Coaching van de patiënt met de  

“Patiënt Zorgpartner”-methode in 7 stappen 

 

 

Mevrouw Yamina Yabidli 

ULB & UCL 

1. INLEIDING  

 

Binnen de context van de volksgezondheid stellen de chronische zieken elk 

gezondheidszorgsysteem voor een grote uitdaging. Zowel de nationale als de internationale 

strategieën zijn ontwikkeld rond een centrale as: “de integratie van de patiënt binnen de 

behandelingsstrategie”.  

De nood om het zorgsysteem te herorganiseren om beter tegemoet te komen aan de 

verzorging van de chronische zieken is vandaag aan de orde en dringt zich zelfs op. Aan de 

basis ligt een aantal behoeftes, rechten en zwaktes binnen de huidige zorgcontext:  

 

1. De veroudering en verarming van de bevolking met een sterk stijgend aantal 

patiënten met uiteenlopende gezondheidsproblemen.  

2. Het chronisch worden van aandoeningen door het verglijden van acute ziekten 

naar chronische ziekten op epidemiologisch niveau. Dit impliceert een stijging van het 

aantal patiënten die op lange termijn nood hebben aan verzorging.  

3. Altijd maar minder observatie bij ingrepen waardoor een innoverende aanpak zich 

opdringt.  

4. Patiënten op zoek naar kennis en expertise.  

5. Het informeren, onderrichten en begeleiden van patiënten maakt ethisch gezien 

deel uit van de zorg. Het informeren van patiënten is een recht, terwijl we in de 

praktijk opmerken dat er geen opleidingsmogelijkheden zijn om het potentieel aan 

informatie, onderricht en begeleiding van de patiënt beter uit te bouwen. Als de 
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patiënt een zorgpartner wordt, heeft dit nochtans een bewezen positieve impact op 

de volksgezondheid.  

6. Het informeren, onderrichten en begeleiden van patiënten draagt bij tot de 

kwaliteit van de zorg: het gaat om de evolutie van een klassiek biomedisch model 

(met biologische en fysiopathologische aspecten in de hoofdrol) naar een holistisch 

model (dat ook rekening houdt met psychologische, sociale en spirituele aspecten) 

om de efficiëntie en de kwaliteit van de zorg te optimaliseren.  

7. De voldoening van de patiënten die terug in het middelpunt van het zorgproces 

komen te staan, in tegenstelling tot de aanpak gericht op de arts (gegevens 

verzameld vanuit het eigen medische referentiekader).  

 

Het ontwikkelen van een methode die de patiënt in het middelpunt van de zorg plaatst en 

die de patiënt betrekt bij de beslissingen die hem aangaan blijkt dus een van de 

voornaamste hefbomen voor een efficiëntere en betere aanpak van chronische zieken.  

 

De internationale publicaties bevestigen het belang van het concept “patiënt zorgpartner”. 

Het paternalistische beeld van de patiënt die zijn behandeling lijdzaam ondergaat, is met 

uitsterven bedreigd. Maar in de praktijk merken we weinig inspanningen om de patiënt en 

zijn naaste verzorgers autonomer te maken, omdat het concept “patiënt zorgpartner” niet 

wordt geoperationaliseerd. 

 

2. DE METHODE 7 - P.Z.P.  

 

De zorgcoachingmethode die wij hebben ontwikkeld streeft ernaar het concept “patiënt 

zorgpartner” te operationaliseren: Het model 7 - P.Z.P. : Patiënt ZorgPartner.  

Het gaat om een “patiënt zorgpartner”-methode ontwikkeld door de auteur van dit artikel, 

Yamina Abidli, gebaseerd op haar meer dan 20 jaar lange ervaring in een 

ziekenhuisomgeving.  

Het gaat om een methode die kan worden toegepast op het terrein en die werkbaar en 

aanpasbaar is voor gezondheidsprofessionals na een opleiding/testfase.  

Deze methode in 7 stappen helpt de professional om de patiënt te begeleiden tijdens het 

zorgproces:  
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Elke stap van deze zorgcoaching is een leermoment voor de patiënt:  

• Stap 1: Voorstelling: eerste luisterfase 

• Stap 2: Sensibilisering: informatiefase 

• Stap 3: Motivatie: analysefase 

• Stap 4: Planning: beslissingsfase 

• Stap 5: Implementatie: actiefase 

• Stap 6: Evaluatie: aanpassingsfase  

• Stap 7: Consolidatie: bevestigingsfase (autonomie)  

 

De zeven stappen werden ontwikkeld met het oog op de patiënt en van daaruit hebben we 

conclusies getrokken voor de zorgverstrekker.  

Het opleidingsconcept van deze methode laat de zorgverstrekker dezelfde stappen 

doorlopen zodat hij de competenties kan verwerven die hij nodig heeft om de patiënt in het 

middelpunt van het zorgproces te plaatsen.  

Het gaat om een methode die we al 3 jaar bestuderen en die we aangepast en ontwikkeld 

hebben vanuit bestaande modellen. De methode is een aanvulling op en integreert de 

verschillende stromingen die streven naar het centraliseren van de patiënt binnen het 

zorgproces en binnen zijn leven in het algemeen.  

 

3. VERWACHTE RESULTATEN  

 

De methode 7 - P.Z.P. is een aanpak die is gebaseerd op een nieuw management van de 

gebruiker van gezondheidsdiensten. De doelstelling: het vergemakkelijken en begeleiden 

van de gedragsveranderingen die noodzakelijk zijn om betere gezondheidsresultaten te 

realiseren.  

Deze aanpak onderscheidt zich kwalitatief van de traditionele consultatie of van de klassieke 

opvoedrollen en streeft naar een betere efficiëntie van de gezondheidszorg.  

Deze methode berust op 7 opeenvolgende en onderling afhankelijke stappen ter 

begeleiding van de patiënt tijdens zijn zorgproject. Het zorgproject wordt dus gedefinieerd 

als een MIDDEL dat de patiënt ondersteunt in het realiseren van zijn levensproject.  
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Deze zorgcoachingmethode wil de “health promotion” tools aanreiken zoals de WGO die in 

1986 omschreef: “de bevordering van de gezondheid is het proces dat de bevolking de 

middelen verschaft om een grotere controle te verwerven over hun eigen gezondheid en die 

te verbeteren”.  

 

De doelstelling is dat de zorgverstrekkers de competenties verwerven waardoor ze de 

patiënt op een holistisch-creatieve manier kunnen begeleiden, met als uitgangspunt dat wat 

ons het meest dierbaar is: onze gezondheid!  
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Relatie patiënt – oncocoach: hoe sterk is de binding? 

 

 

Mevrouw Linda Rouges 

AZ Maria Middelares, Gent 

 

Ons ziekenhuis heeft in 2006 een behoeftenpeiling gedaan bij de oncologische patiënt, 

tijdens zijn/haar behandeling in de dagkliniek oncologie. 

 Hieruit bleek dat er bij de patiënten een nood was aan emotionele ondersteuning en 

informatie omtrent hun behandeling. 

Naar aanleiding van de resultaten hebben de artsen van het oncologisch ziekenhuis besloten 

meer begeleiding op te starten. In 2007 zijn er 2 oncocoachen van start gegaan en 

gedurende de volgende jaren zijn we uitgegroeid tot een team van 5 oncocoachen. 

De visie in het ziekenhuis is de oncologische patiënt gidsen doorheen het 

behandelingstraject. Gidsen op een manier dat de patiënt blijft ‘de touwtjes in handen 

hebben’ en niet te sterk afhankelijk wordt van de hulpverlening. De oncocoach bevordert en 

ondersteunt het zelfmanagement van de patiënt. Hij/zij moet goed begrijpen wat er aan de 

hand is en welke de behandelingsmogelijkheden zijn. De oncocoach moet begrijpen wat de 

patiënt wel en niet wilt. 

 De relatie patiënt – oncocoach = tweerichtingsverkeer, een gedeelde zorg. 

Het resultaat van een goed verloop van de behandeling hangt deels af van de samenwerking 

tussen  patiënt – hulpverlener. 

 

In de praktijk: 

� Het eerste contact is de basis voor de opbouw van een vertrouwensrelatie. Hier vormt de 

patiënt zich een oordeel over de oncocoach als persoon en wat hij/zij kan verwachten van de 

begeleiding.  

Ingrediënten van een vertrouwensrelatie: 

o Iemand vertrouwen – geloven in zijn/haar eerlijkheid, integriteit en echtheid 

o Zich zowel fysiek als psychisch veilig voelen bij iemand 
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o Die band biedt een goede basis voor begeleiding 

o Een band van onderling respect 

o Zorgvuldig en integer omgaan met de patiënt 

o Beter inschatten van (achtergronden van)hulpvragen, behoeften en wensen 

o Aansluiten bij niveau, gevoel van humor, normen, waarden, gebruiken, sferen en 

interesses 

o (zelfmanagement: gedeelde zorg – Vilans) 

Het is belangrijk om een opvang te kunnen bieden op het moment van het slecht 

nieuwsgesprek  bij de arts. 

 

� Het onderhouden van de vertrouwensrelatie  

 

o Een ontspannen en positieve sfeer scheppen waarin de patiënt zichzelf kan zijn 

o Praten over alledaagse dingen 

o Goed luisteren en rekening houden met wensen, gebruiken en behoeften 

o Betrouwbaar zijn 

o Positief communiceren: wat gaat goed, complimentje geven, optimistisch zijn… 

o Echt zijn in contact, eerlijk blijven 

Belangrijk is dat de patiënt de omgeving begrijpt en vertrouwt (minder angstig/bedreigd) 

 

• via verpleegkundige spreekuren. Op scharniermomenten de gepaste uitleg en emotionele 

ondersteuning bieden. Luisteren / bespreken welke de noden zijn en eventueel 

doorverwijzen.  

• Begeleiden bij onderzoeken, meegaan naar de operatiezaal 

• Korte bezoekjes op kamer of dagziekenhuis 

 

! te grote hechting (ondersteuning van anderen niet meer accepteren) 

! afhankelijkheid 

! emotioneel verstrikt raken 

! verwachtingspatroon 

� Aandacht evenwichtig verdelen over de patiënten en iedereen gelijk behandelen 

� Een te grote claim vriendelijk afwijzen 
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� Samen met de collega’s hierbij stil staan en bewaken 

Afbouwen van een vertrouwensrelatie! 

 

� Wanneer zijn er contacten (1jaar tot jaren later) na de behandeling? 

 

o Schrik voor herval 

o Paniek bij ‘nieuwsjes’ in de media / opzoekwerk via internet / ‘horen’ vertellen dat… 

o Psychosociale problemen: werkhervatting/relationeel 

o Angst bij fysische gewaarwordingen 

o Leven met een stoma – psychosociaal isolement 

o Leven met een canule 

o Problemen met langdurige inname anti hormonale therapie 

o Claustrofobie bij CT-MRI 

 

! Laattijdige fysische problemen tgv de behandeling:  

o klachten tgv verklevingen darmen  

o pijnklachten na pelviene brachytherapie   

o longproblemen na RT  

o buikbreuken  

o vermoeidheidsklachten 

o voedingsproblemen / PEG-sonde 

 

Besluit na jarenlange begeleiding:  

De oncocoach biedt een ‘veilige haven’ waarop de patiënten beroep doen bij onrust of 

problemen. 
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De aanpak van oncogeriatrische patiënten (70+) in het Instituut Jules Bordet 

 

 

Mevrouw Myriam Roos 

Coördinerend verpleegkundige oncogeriatrische zorgen 

Instituut Jules Bordet, Brussel 

 

De specifieke eigenschappen van kankerpatiënten ouder dan 70 jaar (kwetsbaarheid, 

heterogeniteit, hoge en vroegtijdige sterfte, enz.) vragen om een aangepast oncologisch 

zorgenpakket: de oncogeriatrie.  

Oncogeriatrie is de toenadering van twee specialismen, de oncologie en de geriatrie. Deze 

discipline richt zich op het waarborgen van een behandeling die is aanpast aan de toestand 

van de oudere kankerpatiënt dankzij een multidisciplinaire en multiprofessionele aanpak.  

 

Gezien de belangrijke aangroei van de seniorenbevolking, die te maken heeft met de 

verlenging van de levensduur, stelt men een stijging vast van het aantal kankergevallen in 

deze leeftijdscategorie. Vandaag worden er in België elk jaar meer dan 60 000 nieuwe 

gevallen van kanker vastgesteld, waarvan bijna de helft bij mensen ouder dan 70 jaar. 

Daarom is het essentieel om de eigenheden van deze patiënten te leren kennen, om alle 

betrokken gezondheidsprofessionals op te leiden in deze discipline en het grote publiek de 

voordelen van deze nieuwe aanpak te leren kennen.  

 

De veroudering van de bevolking brengt de noodzaak met zich mee na te denken over de 

aanpassing van de kankerbehandelingen bijpatiënten van deze leeftijdscategorie, voor wie 

vandaag geen gepaste voorschrijfregel bestaat.  

 

Het Belgisch Nationaal Kankerplan ondersteunt sinds 2008 oproepen voor pilootprojecten 

rond klinische oncogeriatrie (actie 24) en streeft naar de verbetering van de behandeling van 

oudere kankerpatiënten.  
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In het kader van deze projectoproep, heeft het Instituut Jules Bordet voorgesteld om een 

pilootafdeling oncogeriatrie te openen. Dit bleek onontbeerlijk aangezien 30% van de 

kankerpatiënten met een vaste tumor en opgenomen in het ziekenhuis, ouder is dan 70 jaar.  

Bovendien moet de ontwikkeling van klinische proeven, specifiek gericht op deze patiënten, 

hen makkelijker toegang geven tot innoverende behandelingen en betere kennis opleveren 

van de tolerantie voor kankerbehandelingen, om nationale behandelingsaanbevelingen te 

kunnen formuleren.  

 

Een oncogeriatrische eenheid in het Instituut Bordet, een keuze voor kwaliteit…  

Het gaat om de eerste “oncogeriatrische” eenheid in België. We mogen niet uit het oog 

verliezen dat het hier wel degelijk om een behandelingseenheid gaat en niet om palliatieve 

zorgen.  

De bedoeling is om de beste behandeling te vinden, die met name de beste baten-

risicoverhouding oplevert en de levenskwaliteit en autonomie van de patiënten zo goed 

mogelijk bewaart.  

 

Referentie-eenheid  

Een multidisciplinaire oncogeriatrische referentie-eenheid met 12 bedden werd opgericht 

dankzij de ervaring van het medisch, verpleegkundig en paramedisch personeel.  

Naast de wetenschappelijke projecten (KPC_24_A_025…) op nationaal niveau, zijn de 

medische en verpleegkundige teams betrokken bij een ambitieus klinisch project dat wordt 

ondersteund door het Nationaal Kankerplan. Het Instituut Jules Bordet heeft ook een 

specifieke databank opgesteld om de kwetsbaarheidcriteria van de oudere kankerpatiënten 

ten opzichte van de behandelingen te evalueren, voornamelijk in geval van chemotherapie. 

 

De partners in oncogeriatrische zorgen  

De oncogeriatrie moet het ook mogelijk maken ondersteunende zorg te voorzien die de 

complicaties kan anticiperen en voorkomen om zo crisissituaties te vermijden.  

De interdisciplinariteit en de oncogeriatrie gaan voluit voor het optimale gebruik van het 

aanbod van het systeem. De patiënt heeft de inbreng van alle oncologische 

zorgprofessionals nodig om de continuïteit van zijn zorgbehandeling te waarborgen.  
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De opname in de oncogeriatrie van elke patiënt wordt besproken door het multidisciplinaire 

team of bij de oncogeriatrische consultatie.  

Het team bestaat uit de oncogeriatrische arts en assistent, verpleegkundigen, klinisch 

apotheker, psycholoog, diëtiste, ergotherapeut, kinesitherapeut, logopedist en sociaal 

assistent. Dankzij de samenwerking met het UMC Sint-Pieter is er 2/11den van de week een 

geriater aanwezig.  

 

Om de coherentie en efficiëntie van de organisatie en van het zorgtraject van de patiënten 

te waarborgen, werd een algoritme uitgewerkt voor de aanpak van de ambulante en 

gehospitaliseerde patiënten. Er worden behandelingsrichtlijnen (guidelines) voorgesteld in 

functie van de evaluatie van de biologische leeftijd om de behandeling te kunnen aanpassen 

aan de toestand van de patiënten. De officiële werkelijke leeftijd is geen goed criterium om 

therapeutische beslissingen op te baseren. 

 

Ziekenhuisopname  

Een verpleegkundig team opgeleid in de oncologie en gedeeltelijk in de geriatrie zorgt voor 

een kwalitatieve en specifieke aanpak, aangepast aan de oudere patiënt.  

De G8 is een beknopte geriatrische evaluatieschaal die het oncogeriatrische team opstelt 

voor elke gehospitaliseerde patiënt in de eenheid, in functie van de resultaten; de 

uitgebreide geriatrische evaluatie (CGA, Comprehensive Geriatric Assessment) wordt 

opgesteld door de oncogeriatrische CVOZ of de verpleegkundige die werd aangenomen 

binnen het kader van de NKP actie 24.  

 

Een specifieke werkplanning treedt in werking: 2 dagen per week doet het geriatrisch team 

(arts, CVOgZ, verantwoordelijke verpleegkundige, klinisch apotheker) zijn ronde bij de 

patiënten in de kamer. Zo krijgt men een globaal beeld van de situatie en van de evolutie van 

de patiënt tijdens zijn verblijf.  

 

Eenmaal per week vindt een multidisciplinair oncogeriatrisch overleg (MOgO) plaats rond 

elke patiënt. De situatie van elke patiënt in de eenheid wordt besproken, waarbij rekening 

wordt gehouden met zijn zwaktes, zijn revalidatiepotentieel, zijn behandelingsvooruitzichten 

en zijn wensen.  
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De geriater ziet de patiënten na het CGA om zijn mening te geven over de voorgestelde 

behandeling en ondersteuning en over de te voorziene opvolging. 

 

Op het einde van deze vergadering worden attitudes en aanbevelingen 

aangeraden/voorgesteld, alsook ondersteuning op verschillende domeinen (fysiek, sociaal 

en psychologisch).  

 

Er wordt opvolging van de aanbevelingen voorzien in samenspraak met de patiënt/zijn 

familie.  

Tijdens het ziekenhuisverblijf wordt dikwijls een familie-overleg georganiseerd met de 

sociale assistent, de CVOZ en de artsen om de oncologische behandeling, de ondersteuning 

en betrokkenheid van de familie en de installatie en/of versterking van de materiële en 

menselijke omkadering thuis te bespreken.  

 

 

Consultatie  

Het instituut beschikt over een consultatieruimte aangepast aan de behandeling van 

kankerpatiënten ouder dan 70 jaar.  

Er staat een aangepaste consultatiebox (onderzoekstafel, hellend vlak en opstapje, …) ter 

beschikking van de oncogeriatrie en van de CVOZ die de patiënt begeleidt tijdens de 

consultatie maar ook tijdens het hele zorgtraject.  

 

De regelmatige tussenkomst van de klinisch apotheker is zinvol bij polygemediceerde 

patiënten die risico lopen op reacties op de voorgeschreven kankermedicatie.  

De G8 wordt opgesteld tijdens de consultatie (door de artsen, assistenten of CVOZ) alsook 

het CGA indien de G8 < 14, indien mogelijk op hetzelfde moment. Er werd een 

consultatierooster geopend dat wordt beheerd door de CVOZ om de ambulante patiënten 

die een CGA nodig hebben in te plannen.  

 

Onderzoeken in de geriatrische dagkliniek zijn mogelijk en worden georganiseerd door het 

geriatrisch liaisonteam van het UMC Sint-Pieter. 
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De oncogeriatrische evaluatie  

Via de dagelijkse screening van de lijst van patiënten die worden opgenomen, de 

consultatieroosters en de patiënten die worden behandeld in een MOC, kan men stellen dat 

80% van de patiënten een oncogeriatrische screening en zelfs een volledige geriatrische 

evaluatie krijgt.  

 

Na de screening en de CGA volgt de behandeling van de patiënt het algoritme.  

De resultaten van de oncogeriatrische evaluatie worden (binnen de 24u) toegevoegd aan het 

medische dossier van de patiënt, samen met de voorgestelde, aanvaarde en 

geïmplementeerde ondersteuning.  

 

Er wordt een dubbel van de oncogeriatrische evaluatie bezorgd aan de behandelende arts, 

rusthuis, rust- en verzorgingstehuis of revalidatietehuis in het geval van een overbrenging.  

De geïmplementeerde ondersteuning wordt opgevolgd tijdens de volgende consultaties met 

de patiënt. Daarop volgt een opschorting, aanvulling of intensivering van de ondersteuning 

in samenwerking met de patiënt en de sociale dienst.  

 

In het kader van het onderzoek NKP actie 24 wordt een oncogeriatrisch doorgeefboekje 

voorgesteld, dat verschillende onderdelen bevat: Contacten (voor het Instituut nuttige 

telefoonnummers), Algemene informatie (gegevens van de ondersteunende naaste van de 

patiënt of RVT en de gegevens van de behandelende arts), Behandeling (dagelijks en 

oncologisch + de fiche “mogelijke bijwerkingen”), Thuishulp en -zorg (gegevens van de 

helpers en de frequentie van de hulp), Communicatie (opmerkingen van de patiënt/familie 

en naasten en de fiche van medische en paramedische overdraging), Afspraken (voor 

consultaties en onderzoeken) en Diversen (onder de vorm van toevoegbare fiches in functie 

van de persoonlijke behoeften van elke patiënt: opvolging van het gewicht, dieet, 

logopedische opvolging, vermoeidheidspreventie + praktische tips om te vechten tegen de 

vermoeidheid, valpreventie, mentale vermoeidheid). 
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De opkomst van het beroep van coördinerend verpleegkundige oncogeriatrische zorgen 

(CVOgZ) 

 

De verschillende instituten hebben nagedacht over de rol en de taken van deze nieuwe 

coördinerende verpleegkundige en de uitkomsten waren verschillend. Na 23 jaar ervaring in 

een ziekenhuisomgeving in de medische oncologie, in het oncologisch dagziekenhuis en in 

de spoeddienst, werd mij de functie van CVOZ toevertrouwd om mijn professionele 

loopbaan en mijn ervaring.  

 

Op het terrein staat de CVOZ “in dienst van” de patiënt, hij volgt zijn zorgtraject op. De 

contacten vinden plaats tijdens de consultaties (voor aankondiging en/of opvolging) en/of bij 

de passage in het Instituut voor het toedienen van de oncologische behandelingen.  

 

De CVOZ is weinig aanwezig tijdens een ziekenhuisopname, tenzij in het begin om de 

zorgteams alle nuttige gegevens te bezorgen en aan het einde voor de coördinatie van het 

vertrek van de patiënt.  

 

Samenwerking tussen CVOgZ en de oncogeriatrische zorgeenheid: wie doet wat?  

 

In samenwerking met de oncogeriater en de verantwoordelijke verpleegkundige van de 

oncogeriatrische eenheid wordt ieders rol vastgelegd zodat er geen overbodige 

handelingen/stappen worden ondernomen en niemands werk wordt gehinderd.  

 

Er werd een coaching van het team voorzien om hen te sensibiliseren voor de geriatrische 

aanpak (G8/CGA) zodat de verpleegkundigen van de eenheid zo autonoom mogelijk kunnen 

werken.  

 

Er worden regelmatig vergaderingen met het oncogeriatrische team georganiseerd om de 

situaties te analyseren die moeten aangepast worden om een betere verzorging van de 

patiënten te kunnen waarborgen.  
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De toekomst  

 

Dankzij de ervaringen van deze pilooteenheid zullen we de behoeften kunnen analyseren en 

kunnen we ons voorbereiden op onze verhuizing naar een andere site die klaar zal zijn in 

2018-2019. Zo kunnen we daar de eenheid afstemmen op de specifieke behoeften van onze 

patiënten.  

 

We hebben heel wat werkdoelstellingen en verbeteringen voorzien in de volgende maanden 

(en jaren). De belangrijkste zijn: het gepersonaliseerde zorgplan van de patiënt, de 

samenwerking met de behandelende arts en de evaluatie en de aanpak van de 

ondersteunende naaste. 
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