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VOORWOORD
Iedereen weet dat kanker een prioriteit is voor de volksgezondheid. Dat het een heel ruim
en complex gegeven is dat steeds meer multidisciplinair wordt en snel evolueert dankzij
onderzoek. Dat de behoeften en verwachtingen enorm zijn, van preventie tot palliatieve
zorg, met inbegrip van screening en behandeling over psychosociale ondersteuning tot
follow-up of professionele reïntegratie. Dat ondanks de aanzienlijke vooruitgang in de
afgelopen decennia, de invloed van kanker op de levenskwaliteit van veel mensen met
kanker (en hun families) groot blijft.
Waar kunnen we vandaag een globaal, betrouwbaar en accuraat overzicht vinden van de
situatie m.b.t. kanker in België? Hoe kunnen we de situatie in ons land vergelijken met die
in onze buurlanden? Welke lessen kunnen we daaruit trekken? Welke prioriteiten moeten
worden vooropgesteld?
Om een antwoord te bieden op deze vragen, nam Stichting tegen Kanker het initiatief om
deze “Belgische Kankerbarometer” te laten opstellen. Volledig onafhankelijk en in nauwe
samenwerking met de belangrijkste spelers op het terrein en vele patiënten. Wij willen
hen graag bedanken voor hun enthousiaste deelname aan wat een echte uitdaging bleek
te zijn. Met hen, kunnen we stellen “missie volbracht”!
Deze eerste editie bevat al heel wat belangrijke informatie en lessen. Het stelt ons in staat
een reeks aanbevelingen te formuleren. Maar alles is nog lang niet gezegd bij zo een
omvangrijk probleem dat constant evolueert. Daarom is Stichting tegen Kanker van plan
deze analyse en stand van zaken op regelmatige basis te herhalen. De ambitie is dat de
kankerbarometer op termijn een kompas wordt...
Voor Stichting tegen Kanker,
BENOIT KOERPERICH
DIRECTEUR
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MEDISCH DIRECTEUR

DR. ANNE BOUCQUIAU
MEDISCH DIRECTEUR

DR. VERONIQUE LE RAY
MEDISCH DIRECTEUR

BRECHT GUNST
MANAGER DPT EXPERTISE

Kankerbarometer - Editie 2021 — 03

4
DIAGNOSE EN
BEHANDELING
4.1

Inleiding

In totaal namen 28 verschillende instellingen deel aan de werkgroepsessies binnen
het domein “Diagnose en behandeling”: het Centrum voor Psycho-Oncologie van het
Jules Bordet Instituut (ULB), Kankercentrum Sciensano, Université Libre de Bruxelles
(Erasmusziekenhuis), Stichting Kankerregister (BCR), AZ Groeninge, Kom Op Tegen
Kanker (KOTK), Vrije Universiteit Brussel (UZ VUB), UCLouvain Universitair Ziekenhuis
Namen, Jules Bordet Instituut, UZ Gent, UZ Leuven, UC Louvain, Universitair
Ziekenhuis Luik, AZ Klina.
De inhoud van deze “werkgroepsessies” werd gebruikt voor de ontwikkeling van dit
hoofdstuk, geschreven door de leden van de stuurgroep BCB2021.
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4.2

Stand van zaken van de middelen
en de praktijk in de oncologie

4.2.1 INFRASTRUCTUUR EN HUMAN RESOURCES
IN DE ONCOLOGIE
Oncologische zorgprogramma’s, oncologen en andere specialisaties
In 2020 waren er in België 62 oncologische basiszorgprogramma’s (OBZP’s) en 84
oncologische zorgprogramma’s1.
Volgens het jaarverslag 2019 van de Planningscommissie – Medisch Aanbod, waren er op
31 december 2019 304 specialisten in de medische oncologie (171 mannen en 133 vrouwen)2,
3147 verpleegkundigen gespecialiseerd in de oncologie in 2020 (tabel 1) en 44 artsen
gespecialiseerd in de kinderhematologie en -oncologie3 (32 mannen en 12 vrouwen).
In een internationale enquête werd getracht het oncologisch personeel te inventariseren4.
Op basis van gegevens uit 2015 bleek dat in België het aantal nieuwe patiënten per
oncoloog 307 bedroeg. Dit cijfer is hoger dan het Europese gemiddelde (op basis van
26 van de 27 lidstaten), dat 238 bedraagt.
TABEL 1

Aantal verpleegkundigen voor de bijzondere beroepstitel (BBT) van verpleegkundige
gespecialiseerd in de oncologie in 2020
België

Vlaanderen

Brussel-Hoofdstad

Wallonië

Vrouwen

2809

1836

174

799

Mannen

338

230

19

89

Bron: https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/documenten/hwf-statan-2020-detailstatistieken

Oncologische heelkunde
Wat abdominale chirurgie betreft, is er geen officiële erkenning van de oncologische
chirurgie als subspecialisme (dit geldt ook voor andere subspecialismen).
Ruim tien jaar geleden werd een poging ondernomen om abdominale chirurgen in
de oncologie te erkennen, maar deze poging werd opgegeven. Volgens de Belgische
Vereniging voor Oncologische Chirurgie (BSSO) is het probleem dat zowel een algemeen
chirurg als een abdominaal chirurg darmkanker kunnen opereren, wat een vrij veel
voorkomende pathologie is, en dus beiden aanspraak kunnen maken op het uitoefenen
van het beroep van oncologisch chirurg. De meeste universitaire centra zijn echter
sectoraal georganiseerd (colorectaal, leverpathologie, oesophagus, enz.).
De BSSO stelt voor dat chirurgen het UEMS5-examen in oncologische chirurgie afleggen,
een Europese erkenning van deze bekwaamheid, op vrijwillige basis. Dit betekent niet
dat andere chirurgen geen oncologische chirurgie kunnen beoefenen.

Kankerbarometer - Editie 2021 — 05

Wat erg belangrijk is bij
een operatie, is een goede
anesthesist. Hij stelde mij op
mijn gemak en sprak bijna
vaderlijk tot mij.
(PF1)

Radiotherapie: menselijke en materiële middelen
In 2019 werd een enquête uitgevoerd door de Belgian scientific organisation of radiation
oncology (BeSTRO) waarin volgende aantallen actieve radiotherapeut-oncologen zijn
geregistreerd: 98 in de Vlaamse Gemeenschap, 79 in de Franse Gemeenschap en
49 personen gevestigd in 35 eenheden. In totaal zijn er dus 226 actieve radiotherapeuten, wat minder is dan wat wordt vermeld in het rapport van 2019 van de
Planningscommissie medisch aanbod, waarin er 254 worden vermeld, onder wie
144 vrouwen.
Tijdens de werkgroepsessies werd gemeld dat uit een studie was gebleken dat radiotherapie, hoewel in 53% van de gevallen gepland bij MOC’s, slechts in 36% van de
gevallen werd uitgevoerd6.
In 2005 werd in de literatuur het volgende aangeraden: één lineaire versneller per
450 patiënten, één radiotherapeut per 200-250 patiënten en één radiofysicus per
450-500 patiënten7. De auteurs wijzen er echter op dat deze cijfers kunnen variëren al
naargelang de bevolkingsstructuur, de kankerincidentie en de behandelingsstrategieën,
die van land tot land verschillen. In 2018 analyseerden wetenschappers het verband
tussen het aantal radiotherapiebehandelingsmachines en de mortaliteit als gevolg van
kanker. Er werd een omgekeerd evenredig verband vastgesteld: hoe meer machines,
hoe lager het sterftecijfer8,9.
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FIGUUR 1

Aantal stralingsdeskundigen per miljoen inwoners in 24 Europese landen10.
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Wat de hadrontherapie betreft, werkt het RIZIV samen met 5 gespecialiseerde centra,
waarvan 4 in het buitenland11.

4.2.2 CENTRALISATIE VAN ZORG, MULTIDISCIPLINARITEIT,
NETWERKEN EN REFERENTIECENTRA
Volgens de deelnemers aan de werkgroepsessies is het hoog tijd om het aantal
referentiecentra uit te breiden. In vergelijking met bijvoorbeeld Nederland beschikt
België over een groot aantal ziekenhuizen die vele kankervormen kunnen behandelen.
Dit komt niet overeen met wat in de literatuur als best practice wordt omschreven.
Voor complexe kankers is een doorgedreven centralisatie aangewezen, terwijl minder
complexe kankers bijvoorbeeld binnen het netwerk en onder leiding van de referentiecentra kunnen worden behandeld. In 2014 (KCE) hebben 14 werkgroepen 14 complexe/
zeldzame vormen van kanker onder de loep genomen. Aan de behoefte aan referentiecentra voor deze vormen van kanker is echter nog niet voldaan.
Belgische initiatieven
In de literatuur lijkt de kwaliteit van de oncologische zorg te worden verzekerd door
centralisatie van de zorg voor bepaalde tumortypes en ingrepen.
In tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland12 of Italië13 zijn de oncologienetwerken in
België niet formeel georganiseerd.
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De laatste jaren zijn er echter verschillende initiatieven ontstaan
• het NGS-netwerk: de innovatieve techniek van “Next Generation Sequencing” (NGS)
laat toe om snel de sequenties van verschillende genen tegelijk te bepalen. Een
pilootstudie (2019-2022) heeft als doel om deze technologie in ons volksgezondheidsysteem te introduceren. NGS-netwerken van ziekenhuizen en laboratoria die een
overeenkomst hebben gesloten met het RIZIV, kunnen dan van een verhoogde
terugbetaling genieten voor moleculair diagnostische testen in de oncologie en
hemato-oncologie die zijn uitgevoerd met NGS14,
• Iridium is een hooggespecialiseerd netwerk van radiotherapie dat uitgaat van een
multidisciplinaire aanpak. Dit netwerk maakt een gestructureerde samenwerking
mogelijk tussen verschillende artsen uit verschillende ziekenhuizen in de regio
Groot-Antwerpen en het Waasland. Met zijn 8 partnerziekenhuizen is het Iridiumnetwerk het grootste radiotherapienetwerk in België15,
• het kankercentrum Bordet-ULB-Erasmus: integratie van oncologische zorg aangeboden
door ziekenhuizen in het Iris-netwerk16,
• NETwerk: Vlaams ziekenhuisnetwerk voor neuro-endocriene tumoren17,
• tripartiete samenwerking voor medische hemato-oncologie, om lokale kwaliteitszorg te
bieden aan patiënten in het noorden van Charleroi en in het zuiden van Waals-Brabant18.
Sinds 2002 biedt de Europese Organisatie van Kankerinstituten (OECI) een vrijwillig
accreditatieprogramma aan. Centra die dat wensen, kunnen dit programma volgen
waarbij zij, indien zij aan de kwaliteitscriteria voldoen, worden geaccrediteerd als een
geïntegreerd multidisciplinair centrum voor kankerbehandeling en -onderzoek. Van de
39 momenteel erkende centra zijn er drie in België gevestigd19 (Jules Bordet Instituut,
UZ Brussel en AZ Groeninge).
Volgens het rapport 200 van het KCE20 heeft het RIZIV in december 2018 een overeenkomsttekst voorgelegd aan centra die complexe pancreaschirurgie uitvoeren, met als doel
de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Het BCR (Kankerregister) is belast met het verzamelen van aanvullende gegevens op basis waarvan een evaluatie zal worden uitgevoerd.
Op 1 januari 2020 was deze overeenkomst al door 15 centra ondertekend21. Daarnaast
betaalt het RIZIV vanaf 15 juli 2019 alleen nog operaties terug die worden uitgevoerd in een
centrum voor complexe slokdarmchirurgie (10 centra) of in een ziekenhuis waarmee een
samenwerkingsovereenkomst is gesloten22.
Sinds 2014 stelt een KB de normen vast waaraan het gespecialiseerd zorgprogramma
voor pediatrische hemato-oncologie en het satellietzorgprogramma voor pediatrische
hemato-oncologie moeten voldoen om te worden erkend23. Bij pediatrische hemato-oncologie is de oncologische behandeling van pediatrische patiënten (0-19 jaar), die ongeveer
340 kinderen (0-14 jaar) en 180 adolescenten (15-19 jaar) per jaar vertegenwoordigt24, in
8 centra geconcentreerd zonder formeel (wettelijk) besluit.
Een ander voorbeeld van de concentratie en centralisatie van zorg zijn de borstklinieken. Sinds 2007 stelt een KB immers de normen vast waaraan het coördinerend en
gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker moeten voldoen om te
worden erkend25.
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In maart 2020 zijn het KCE en het BCR een studie gestart met als doel:
• een overzicht te geven van de zorgpatronen en de behandelingsresultaten voor
borstkankerpatiënten in België,
• het verband tussen zorgvolume, zorgpatronen en zorguitkomsten te beoordelen,
• het verband tussen de erkenningsstatus26 en de zorgpatronen en -resultaten te
beoordelen.
Volgens de deelnemers aan de werkgroep heeft het initiatief echter niet de verwachte
resultaten opgeleverd. Borstkanker wordt momenteel immers niet alleen in erkende
centra behandeld. De omzetting van deze maatregel, in stricto sensu, naar andere
soorten kanker is volgens hen dan ook niet wenselijk. De evaluatie van het KCE en het
BCR zal dit inzicht echter al dan niet moeten bevestigen.
Wat de aanpak van zwangerschap en kanker betreft27, lijkt het erop dat in België één
vrouw op 1000 tijdens haar zwangerschap door kanker wordt getroffen28. Volgens Think
Pink gaat het om ongeveer 40 vrouwen per jaar (met borstkanker). Hoewel er geen
wettelijk kader is voor deze specifieke zorg29, waren de deskundigen het erover eens dat
in de praktijk slechts één Belgisch centrum erkend is om deze vrouwen te behandelen.
Netwerken van professionals in de oncologie
In België zijn er verschillende professionele netwerken, formeel georganiseerd via
Colleges, Federaties of Verenigingen, of soms meerdere zoals voor radiotherapie,
waarvoor er zowel het College van Radiotherapie als de ABRO-BVRO-Vereniging is,
de Belgische Vereniging voor Hematologie (BHS) of de Belgische Vereniging voor kinderhematologie en -oncologie (BSPHO).
Het College voor Oncologie vindt zijn oprichting in het koninklijk besluit (KB) Oncologisch
Zorgprogramma van 200330 en is, in ruime zin, belast met de kwaliteitsbewaking van
de oncologische zorg in België. Hiervoor werden al verschillende initiatieven genomen
binnen de werkgroepen. Eén ervan is de werkgroep ‘oncologisch handboek en richtlijnen
klinische praktijk’. Deze groep houdt zich bezig met het samenstellen of reviseren van
klinische richtlijnen, per tumortype. Het college is tevens een adviesorgaan voor de
Minister van Volksgezondheid en het onderhoudt contacten met tal van organisaties die
actief zijn in de oncologie in België.
De Belgian Society of Medical Oncology (BSMO) werd opgericht in 1977 met als doel de
erkenning van de medische oncologie als medische specialiteit te verkrijgen. De andere
doelstellingen waren het verzekeren van een degelijke opleiding en de verbetering
van de zorg van kankerpatiënten. Deze beroepsvereniging van Belgische medische
oncologen houdt zich vandaag hoofdzakelijk bezig met (1) het organiseren van educatieve
activiteiten om de professionele vaardigheden van de leden te bevorderen, (2) het
verbeteren van de communicatie tussen de leden onderling en met andere, in het domein
van kanker, actieve disciplines en onderzoekers, (3) het samenstellen van een kader voor
de uitvoering van klinische en translationele studies en (4) het pleiten voor een hoogkwalitatieve zorgverlening zonder enige vorm van discriminatie.
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Voor de verpleegkundige zorg in Franstalig België, zowel binnen als buiten het ziekenhuis,
is er de Société des Infirmiers en Oncologie (SIO)31. Zij vertegenwoordigt de verpleegkundigen met betrekking tot hun rechtspositie en opleiding. De SIO houdt zich ook bezig
met de ontwikkeling van kennis over psychosociale ondersteuning voor patiënten, hun
familieleden en zorgprofessionals. Ze bevordert ook de multidisciplinaire samenwerking en
de verspreiding van de meest recente wetenschappelijke en ethische kennis in de oncologie.
In Vlaanderen vervult de Vereniging Verpleegkundigen Radiotherapie en Oncologie
(VVRO) een rol die vergelijkbaar is met die van de SIO.
Wat radiotherapie betreft, is er de Belgian Society for Radiotherapy and Oncology
(BeSTRO) waarin stralingsoncologen, radiobiologen, radiofysici en radiotherapeuten zich
verenigen. Naast deze wetenschappelijke organisatie is er ook de Belgian Association
for Radiation Oncology (BARO), een beroepsvereniging van stralingsoncologen, en het
Belgisch centrum voor hadrontherapie32 (BHTC), een interuniversitaire wetenschappelijke
groep voor opleiding en uitwisseling inzake proton- en hadrontherapie.
Deze organisaties streven naar kwaliteitsvolle zorg voor kankerpatiënten door zorgprofessionals met elkaar in contact te brengen en te ondersteunen. Zij wisselen op
nationaal en internationaal niveau kennis uit, bieden opleidingen aan en fungeren als
contactpunt voor discussies over nieuwe ontwikkelingen in de oncologie.
Deze professionele netwerken zijn ook een belangrijk contactpunt voor projecten van de
Europese Commissie in het domein van opleiding en uitwisseling (kader 1)
KADER 1

Uittreksel uit het Europe’s Beating Cancer Plan (EBCP)

“(…) In 2021 zal de Commissie een “opleidingsprogramma over de grenzen van
de specialismen heen in het domein van kanker” lanceren. Dit programma, dat
is toegespitst op oncologie, chirurgie en radiologie, heeft tot doel om meer
gekwalificeerde en mobiele professionals in het domein van kanker op te leiden
door middel van grensoverschrijdende opleiding en informatie-uitwisseling. (…)”

In het algemeen moet volgens de deskundigen die aan de werkgroepsessies hebben
deelgenomen, bij de creatie van netwerken en de organisatie van de zorgcentralisatie
niet alleen gefocust worden op het zorgvolume, maar ook op:
• een goed verwijzingssysteem en een goede coördinatie tussen de ziekenhuizen,
• de Belgische besluitvormingscontext inzake gezondheidszorg en sociale zekerheid,
• een oplossing voor het mogelijke verlies van carrièremogelijkheden voor sommige
zorgprofessionals.
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De deelnemers erkenden namelijk dat een systeem van ziekenhuisnetwerken een kans
biedt om de kwaliteit van de kankerzorg te verbeteren. Maar het systeem moet ook
voorzien in de verzachting van de gevolgen voor ziekenhuizen die niet volledig deel
uitmaken van de oncologische netwerken. Zij vrezen dat binnen een netwerk één centrum
de meerderheid van de patiënten voor zijn rekening zal nemen, waardoor het volume
van de andere centra zal afnemen. Een oplossing zou zijn om overeenkomsten te sluiten
met andere ziekenhuizen, waarbij academische ziekenhuizen andere ziekenhuizen
zouden helpen bij het opstellen van richtlijnen, door deel te nemen aan MOC’s, enz.
Als tegenprestatie zouden contracten kunnen worden opgesteld voor complexe ingrepen
die in academische ziekenhuizen plaatsvinden. De netwerken zouden worden gezien
als een manier om expertise uit te wisselen en complexe ingrepen te centraliseren.
Een goede communicatie en coördinatie zijn hierbij twee belangrijke voorwaarden.
De huidige conventies voor specifieke kankertypes, bijvoorbeeld voor complexe pancreasen slokdarmchirurgie, beschrijven een goede manier van werken en moeten worden
uitgebreid.
KADER 2

Uittreksel uit het Europe’s Beating Cancer Plan (EBCP)

Flagship 5: De Commissie zal tegen 2025 een EU-netwerk van nationale
Comprehensive Cancer Centers oprichten in alle lidstaten. (…) Een nieuw
‘EU-project voor het in kaart brengen van de kankerbehandelingscapaciteiten
en -bekwaamheden’ zal helpen om de verschillende capaciteiten en expertises
die in de Europese Unie beschikbaar zijn, in kaart te brengen en te delen.
Zeldzame kankers
Een tumor is zeldzaam als hij minder dan zes gevallen per 100.000 inwoners treft33.
In 2016 werd in de Belgische universitaire ziekenhuizen de “functie zeldzame ziekte”
in het leven geroepen om de multidisciplinaire aanpak voor de diagnose en behandeling
van dit soort pathologieën te stimuleren. Patiënten met zeldzame of niet-gediagnosticeerde ziekten kunnen dan naar een ziekenhuis met expertise voor een zeldzame
ziekte worden doorverwezen34.
In de database is elk universitair ziekenhuis ook gekoppeld aan alle Europese referentienetwerken (ERN’s) waaraan het deelneemt (België neemt deel aan 23 van de 24 huidige
netwerken).

Het is belangrijk voor mij om mensen te kunnen vinden
die dezelfde soort ziekte hebben omdat ze vrij zeldzaam is.
Vandaag heb ik er geen gevonden in België, of althans
geen mensen met dezelfde positiviteit.
(PF1)
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In een gedetailleerde analyse uit 2014 van 11 zeldzame kankersoorten door het BCR
werden duidelijk verschillen in behandeling aangetoond naargelang het type kanker en de
ziekenhuizen35. Ook een recenter rapport van het KCE (2019)36 omtrent hoofd- en halstumoren laat een grote diversiteit zien. Van de 99 ziekenhuizen waar patiënten werden
ondervraagd, behandelt de helft soms minder dan 4 patiënten per jaar voor dit type
tumoren. Bijna een kwart van deze ziekenhuizen behandelt minder dan twee patiënten
per jaar. Om een goede kwaliteit van de behandeling van deze patiënten te waarborgen,
is het raadzaam hen in referentiecentra te behandelen37 (zie 4.2.2). In België maken
sommige centra deel uit van het Europees netwerk van referentiecentra (ERN’s) voor vaste
tumoren, EURACAN. Dit netwerk garandeert de toegang tot de diagnose, behandeling en
hoogwaardige gezondheidszorg voor volwassenen met zeldzame vaste tumoren38.
Gelijke toegang tot oncologische zorg
Volgens KCE-rapport 313C zijn er aanzienlijke sociaal-economische ongelijkheden in
de toegang tot de gezondheidszorg in België. Bij laagopgeleiden zijn de onvervulde
behoeften vier keer zo groot als bij hoogopgeleiden39. Het rapport wijst ook op problemen
met wachttijden voor afspraken bij een specialist.
Er is echter geen specifiek onderzoek of specifieke analyse met betrekking tot de toegang
tot kankerzorg verricht.
Tijdens de werkgroepsessies hebben experten hun bezorgdheid geuit over de toegang tot
innovatieve therapieën en klinische proeven. Volgens hen zouden veel geneesmiddelen
niet beschikbaar zijn als gevolg van strenge aanvullende criteria die specifiek zijn voor
België, boven op vertraagde beschikbaarheid van geneesmiddelen die in België aanzienlijk
is, niet vanwege het RIZIV, maar veeleer vanwege de strategieën van de farmaceutische
bedrijven (zie ook 4.5).
In dit kader vormt het initiatief ‘Precision Belgium’40 een kans voor patiënten om
gemakkelijker te worden opgenomen in klinische studies met nieuwe geneesmiddelen
die mogelijk een hoge werkzaamheid hebben41.
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4.3

Communicatie en coördinatie

In België is het multidisciplinair oncologisch consult (MOC) het belangrijkste instrument
voor communicatie en coördinatie in de oncologische zorg. De coördinerend arts kan
3 MOC-diensten certificeren: een eerste MOC, een extra MOC in een ander ziekenhuis
dan dat van het eerste MOC en op doorverwijzing, en ten slotte een vervolg-MOC. Na
het eerste MOC is een “langdurig consult” gepland voor de behandelende huisarts of
specialist om het resultaat met de patiënt te bespreken. Volgens het RIZIV worden er
gemiddeld 83.715 MOC’s per jaar geregistreerd42. Het RIZIV buigt zich momenteel met
een werkgroep over de herziening van het KB van 2003 tot vaststelling van de MOC’s

4.3.1

MULTIDISCIPLINARITEIT IN DE ONCOLOGISCHE ZORG

Tijdens de werkvergaderingen erkenden de deelnemers dat er tussen de centra grote
verschillen bestaan in de beschikbaarheid van diverse zorgprofessionals die kankerpatiënten op verschillende manieren kunnen ondersteunen. Volgens hen zouden de rol
en de verantwoordelijkheden van alle actoren die hierbij betrokken kunnen zijn, duidelijk
moeten worden omschreven. Verder zou er een controlesysteem moeten worden opgezet,
waarbij de vraag is “wie” dit mandaat zou krijgen. Om deze vraag te bespreken, zou een
breed overleg met de belanghebbenden kunnen worden georganiseerd.
Daarnaast is er nood aan een verbreding van de interprofessionele kennis (d.w.z. elkaars
competenties en rollen kennen), en aan gestandaardiseerde interprofessionele richtlijnen.
De ontwikkeling hiervan vereist echter grotere inspanningen op het gebied van Health
Service Research (HSR).
Meer specifiek zouden voor de psycho-sociale zorg (als onderdeel van een multidisciplinaire aanpak) richtlijnen kunnen worden opgesteld. Op basis van deze richtlijnen kunnen
dan indicatoren worden opgesteld waarmee de verleende zorg kan gemeten, geëvalueerd
en bijgestuurd worden.
Wat de oncocoaches (of nurse navigators, of coördinatoren oncologische zorg) betreft: dit
verschilt sterk van ziekenhuis tot ziekenhuis en zij zijn niet bij elk contact aanwezig. Maar
hun toegevoegde waarde is enorm. Het zou dan ook een goed idee zijn om na te denken
over het garanderen van de aanwezigheid van dergelijk personeel op bepaalde tijdstippen
(bv. bij de eerste raadpleging).

We hebben een nogal koele perceptie van de medische wereld. Maar deze mensen
zijn ongelofelijk open en behulpzaam. Het heeft mijn perceptie van medisch personeel
fundamenteel veranderd.
(PH1)

Een ander bijzonder aandachtspunt was de grotere behoefte aan expertise. De meeste
beroepsgroepen in de gezondheidszorg zouden een specialisatie in oncologie moeten
kunnen erkennen, hetgeen logischerwijs ook samenhangt met een verschuiving naar
netwerkvorming en referentiecentra.
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In de BCB2021-enquête kregen de patiënten de gelegenheid om de kwaliteit te beoordelen
van de ondersteuning door verschillende zorgprofessionals die bij hun zorg betrokken
waren geweest (tabel 2)

Sommige beslissingen moeten snel worden genomen en ik had graag wat
meer informatie gekregen, ook al heb ik het gevoel dat het over het algemeen correct
was en dat er rekening is gehouden met mijn noden.
(P16)
TABEL 2

Reacties van patiënten op hoe zij de kwaliteit van de ondersteuning door verschillende
zorgprofessionals beoordelen.
Slecht of zeer slecht

Goed of zeer goed

Geen contact gehad

Oncoloog

4,50%

79,60%

2,90%

Huisarts

5,30%

71,40%

7,70%

Verpleegkundige
(ziekenhuis)

1,30%

89,10%

1%

Thuisverpleegkundige

1,30%

49,60%

44,70%

Onco-coach/
zorgcoördinator

3,70%

52,40%

33,90%

Psycholoog

6,10%

45,00%

37%

Sociaal werker

2,30%

23,80%

66,90%

Diëtist

5,80%

24,80%

57,90%

Kinesitherapeut

1,45%

45%

39,50%

Op de volgende open vraag over andere professionals die een rol kunnen hebben gespeeld,
hebben wij 145 getuigenissen gekregen over een reeks specialisten (gynaecologen,
chirurgen, kunsttherapeuten, schoonheidsspecialistes, huishoudsters, referentieverpleegkundigen in borstklinieken, apothekers, senologen, radiotherapeuten, osteopaten,
enz.). Deze getuigenissen, zowel de positieve als de negatieve, moeten verder worden
onderzocht om na te denken over de ontwikkeling van ‘‘lokale oncologische netwerken’’
en de rol van alle actoren.

Als patiënt heb je niet altijd een keuze, de behandeling moet gebeuren.
Vanaf de eerste beslissingen gaat alles snel (wat goed is, ze nemen de leiding)
en dan begrijp je plots niet altijd wat en hoe.
(P8)
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4.3.2 GEDEELDE BESLUITVORMING EN ZORG OP MAAT
Hoewel het centraal stellen van de patiënt bij de therapeutische beslissing in de literatuur
en door de aanwezige experten op de werkgroepsessies als essentieel wordt erkend, is
een inventarisatie van de huidige praktijken en de goede praktijken nodig. Dit zou het
uitgangspunt kunnen zijn voor een nationale dialoog over dit onderwerp, waarbij ook
rekening wordt gehouden met multiculturaliteit en geletterdheid. Het perspectief van
patiënten en hun naasten moet systematischer worden beoordeeld met behulp van
patient-reported outcome/experience measures (PROM’s en PREM’s), die echter rekening
moeten houden met de reeds bestaande werklast voor zorgprofessionals m.b.t. gegevensregistratie. Hulpmiddelen voor en door patiënten zouden ideaal zijn, vooral als ze aan hun
klinische gegevens kunnen worden gekoppeld43. Het doel zou zijn ervoor te zorgen dat bij
beslissingen (op therapeutisch en organisatorisch gebied) rekening kan worden gehouden
met de behoeften en perspectieven van de patiënten.

De dokter zei dat ik me geen zorgen
moest maken, dat het maar een klein litteken zou zijn.
De dag na de operatie besefte ik dat mijn hele borst was verwijderd.
Ze hebben me niet verteld dat dit kon gebeuren.
(PF1)

Volgens de BCB2021-enquête vond 71% van de patiënten dat tijdens de behandeling
rekening werd gehouden met hun behoeften. Voorts meldde 60,5% van hen dat zij zich
betrokken voelden bij de keuzes in verband met hun behandeling, en 69% dat met hun
persoonlijke gevoelens rekening werd gehouden.
Bovendien kunnen patiënten alleen actief aan hun zorgtraject deelnemen als zij
voldoende en correct worden geïnformeerd. Zij ontvangen veel brochures tijdens hun
verblijf in het ziekenhuis of bij bezoeken aan artsen, maar de inhoud verschilt sterk
tussen de instellingen onderling. Volgens de experten die aan de werkgroepsessies
hebben deelgenomen, is er behoefte aan centralisatie van deze informatie en aan de
ontwikkeling van materiaal voor patiënten. Beroepsverenigingen zouden de taak op zich
kunnen nemen en deze informatie samenstellen op basis van hun expertise en wat zij
de patiënten te bieden hebben. Ook organisaties zoals Stichting tegen Kanker kunnen
volgens de deelnemers aan de werkgroep een belangrijke rol spelen, zodat elektronische
informatie optimaal wordt benut.
Deze informatie moet de patiënten ook kunnen waarschuwen voor onbetrouwbare
informatiebronnen die zij moeten vermijden.
Als patiënten beter geïnformeerd zijn kan dit ertoe leiden dat aan de zorgprofessionals
meer vragen worden gesteld. Ook zij moeten daarom beter worden opgeleid in communicatieve vaardigheden, die tot de basisopleiding van alle zorgprofessionals moeten behoren.

Het is belangrijk om te weten dat een diagnose fout kan zijn.
Men moet dingen kunnen zeggen en om meer testen kunnen vragen.
Durven te zeggen dat je meer testen wilt, moet kunnen.
(PF4)
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4.4

Monitoring, evaluatie, waarborging
en bevordering van de kwaliteit
van de oncologische zorg

4.4.1 EXTERNE KWALITEITSBEOORDELINGEN
Het BCR voert studies uit over de indicatoren van de zorgkwaliteit44 (QCI) door zijn
databanken te koppelen aan administratieve databanken. Het doel van deze projecten
is de kwaliteit van de zorg in de Belgische ziekenhuizen te vergelijken en uiteindelijk
te verbeteren. Uit de resultaten blijkt een aanzienlijke variabiliteit in behandeling en
resultaten tussen de verschillende centra. Met individuele feedback aan elk ziekenhuis
worden de centra aangemoedigd om initiatieven te nemen om de kwaliteit van hun
zorg te verbeteren. Volgens de resultaten van de BCB2021-enquête was 87,6% van de
patiënten van mening dat hij/zij zorg van zeer hoge kwaliteit had ontvangen. De experten
van de werkgroep drongen ook aan op evaluaties van de levenskwaliteit van patiënten.
In het KB van 25 april 2003 staat het volgende: ‘‘Het voor oncologie op te richten college
van artsen (...) zal een specifieke rol krijgen in de beoordeling van de kwaliteit van de zorg
die in beide programma’s wordt verstrekt (...).’’ Deze prerogatieven kunnen echter niet
optimaal vervuld worden met de huidige middelen die ter beschikking zijn gesteld.
Bovendien staat in hetzelfde KB het volgende: ‘‘Een OZP dient mee te werken aan de
interne en externe evaluatie van de medische activiteit om zijn accreditatie te behouden
(...).’’ De deelnemers aan de werkgroepsessies erkenden het bestaan van deze interne
evaluaties, maar ze worden in elk OZP op zeer uiteenlopende wijze verricht en er is een
grote vrijheid om te beslissen of zij de resultaten van deze evaluaties al dan niet bekendmaken, hetgeen vaak leidt tot een gebrek aan transparantie.
Een belangrijk aspect voor de organisatie van de kwaliteitsbeoordeling is de registratie.
De meeste deelnemers erkenden dat er nood is aan een bredere registratie van multidisciplinaire zorgaspecten, zoals de registratie van de resultaten van behoeftenevaluaties,
maar ook van alle soorten verstrekte zorg (waaronder psychosociale zorg) en levenskwaliteit. Voor zeldzame tumoren is er ook nood aan meer informatie/registratie om de
behandelingen te harmoniseren.
Hoewel noodzakelijk moet evenwel ook rekening worden gehouden met de werkdruk
voor zorgprofessionals, databeheerders in ziekenhuizen, enz. die reeds een groot aantal
(klinische) variabelen registreren.
De harmonisatie van elektronische patiëntendossiers moet prioriteit krijgen. Als ze op
uniforme wijze worden gestructureerd, kan het verzamelen van gegevens veel eenvoudiger verlopen. Hiervoor zou op nationaal niveau meer moeten worden geïnvesteerd in
een uniforme structurering van de gegevens/informatie op ziekenhuisniveau. Dit vraagt
veel werk en middelen (in Oostenrijk wordt dit reeds gedaan). Nog specifieker zou ook per
tumortype meer moeten worden gestructureerd.
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4.4.2 RICHTLIJNEN EN ZORGTRAJECTEN
Richtlijnen (guidelines) en gestandaardiseerde zorgtrajecten zijn nauw met elkaar
verbonden. Een belangrijk aspect bij deze twee punten is de bereidheid van beleidsmakers om een ‘‘all-in’’-plan voor patiënten op te stellen. Zo zijn zowel het KCE als het
College voor Oncologie verantwoordelijk voor de ontwikkeling van guidelines, maar
hebben zij slechts beperkte budgetten om deze uit te voeren. Om dezelfde redenen
is het toezicht op het gebruik van guidelines problematisch.
De ontwikkeling van en de controle op guidelines en zorgtrajecten zijn gekoppeld,
en om ze uit te voeren zijn voldoende middelen en politieke wil noodzakelijk.
Interval tussen diagnose en behandeling
Een studie van het BCR uit 2019 beoordeelde de kwaliteit van de diagnostiek en de
stadiëring die werd gerapporteerd bij patiënten die tussen 2009 en 2014 gediagnosticeerd werden met plaveiselcelcarcinoom van het hoofd of de hals (HNSCC), en de
variabiliteit in de Belgische ziekenhuizen. Een van de gebruikte indicatoren was het
tijdsinterval tussen de bevestiging van de diagnose en de aanvang van de curatieve
behandeling. Het gemiddelde tijdsinterval was 32 dagen. Bij een chirurgische interventie
was deze termijn korter (24 dagen) en voor radiotherapie liep de vertraging op tot
36 dagen.
Wanneer patiënten werden behandeld in het ziekenhuis waar de diagnose werd gesteld,
bleek het interval nog korter (26 dagen), vergeleken met 37 dagen wanneer zij in een
ander ziekenhuis werden behandeld.
Over het algemeen is er een groot verschil tussen de verschillende centra in België (van
0 tot 50 dagen). Hoewel deze termijnen in vergelijking met andere Europese landen
aanvaardbaar lijken, is het wenselijk om ze te beperken door de oorzaken ervan aan te
pakken. In dit verband heeft Denemarken bijvoorbeeld verschillende initiatieven genomen
die positieve effecten hebben aangetoond45.
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Patiëntgerichte zorg in België
In het KCE-rapport 2019 omtrent de performantie van het Belgische gezondheidssysteem
werd een specifieke indicator toegevoegd om te beoordelen in welke mate de patiënt
centraal staat in de ambulante zorg. Het betreft het percentage patiënten met lokale
prostaatkanker dat geen behandeling krijgt op het moment van de diagnose.
In België bedraagt dit percentage 58,2%, wat door het KCE als “goed” wordt bevonden.

De radiologen zouden wat meer moeten communiceren.
Voor mij betekent dit dat ik vragen kan stellen en tijd en momenten krijg om mijn vragen
te bespreken. Maar toen hij mijn diagnose gaf, was er slechts stilte.
(PF2)

In België bestaan er verschillende initiatieven rond PREM’s in de ziekenhuizen. Zo is er het
ASPE-project (Attentes et Satisfaction des Patients et de leur Entourage)47, een initiatief
van een onafhankelijk adviesbureau (BSM), dat de generieke en ziektespecifieke ervaringen
van patiënten (PREM’s) meet in de Waalse en Brusselse ziekenhuizen. Momenteel zijn er
in totaal 17 vrijwillig deelnemende ziekenhuizen, wat neerkomt op 40 sites. Het project
ondersteunt ziekenhuizen bij het toepassen van een goede statistische methodologie en
gestandaardiseerde metingen, en het levert vergelijkende analytische gegevens over
patiëntentevredenheid en -ervaringen. Het project identificeert ook ‘goede praktijken’ en
prioritaire actiegebieden om de tevredenheid van patiënten te waarborgen.
Voor de Vlaamse ziekenhuizen is er de patiëntenenquête48, vragenlijsten die zijn opgesteld
in het kader van het Vlaams indicatorproject (VIP). Ziekenhuizen kunnen op vrijwillige basis
deze vragenlijsten gebruiken en de resultaten vastleggen, maar in de praktijk nemen bijna
alle Vlaamse ziekenhuizen deel.
Met betrekking tot de ontwikkeling van PROM’s en PREM’s zijn andere initiatieven
aangekondigd, bijvoorbeeld het SPEADIS-project van Sciensano (Social Participation and
Employment of People Living with Chronic Conditions and Disabilities).

Soms wist ik niet zeker bij wie ik een afspraak had, noch wat ik ervan kon verwachten.
Je hebt soms het gevoel in een trein te zitten die met volle snelheid rijdt.
(PF5)

In de BCB2021-enquête werd in een optionele open vraag aan de patiënten gevraagd om
meer te vertellen over hun ervaringen met betrekking tot de behandeling. Verschillende
patiënten getuigden over de impact van de COVID-19-gezondheidscrisis. Ziehier
6 fragmenten:
P47: Erg jammer dat niemand naar de controles kan komen (nu met covid).
P8: ik zou graag bijeenkomsten (wanneer covid voorbij zal zijn) en webinars bijwonen.
P6: Tijdens de covidpandemie was er geen enkel contact met de verenigingen
of steungroepen voor ex-patiënten. Geen enkele feedback.
P15: Wat ik niet goed heb beseft, was dat door covid mijn consultatie om de drie maanden
via de gsm verliep.

Kankerbarometer - Editie 2021 — 18

P94: De aanpak moet worden herzien. Vooral in deze covidperiode.
P129: Geweldige zorg, hoewel de kanker midden in de covidcrisis werd ontdekt.

4.5

Onderzoek en innovatie

In het onderzoek naar kankerbehandelingen kan een onderscheid worden gemaakt tussen
onderzoek naar systemische behandelingen, waarvoor solide bewijsmateriaal beschikbaar
is wanneer de geneesmiddelen op de markt komen, en onderzoek naar radiotherapie
of chirurgie. In de laatste twee domeinen is minder vaak bewijsmateriaal (evidence)
voorhanden dat terugbetaling kan vergemakkelijken. Er is een duidelijke wanverhouding.
Er moet echter op worden gewezen dat radiotherapie vaak voor financiering in aanmerking
komt (bv. via het FWO - Fonds Wetenschappelijk Onderzoek, Stichting tegen Kanker of Kom
Op Tegen Kanker), hetgeen het gebrek aan steun van de farmaceutische industrie voor dit
onderzoek gedeeltelijk compenseert.
We mogen niet vergeten dat de verbetering
van de conventionele behandelingen de
grootste gezondheidswinst oplevert, wat ook
het belang van onderzoek in de chirurgie
rechtvaardigt. Volgens de experten van
de werkgroepsessies is dit een moeilijk
op te lossen probleem. Ook de interactie
tussen systemische behandelingen (zoals
immunotherapie) en radiotherapie zou
nader moeten worden onderzocht. Dit blijkt
ook uit het feit dat het moeilijker lijkt om
Health Technology Assessments (HTA’s) te
organiseren voor bijvoorbeeld chirurgische
ingrepen. Een gebrek aan HTA bemoeilijkt de
taak van de beleidsmakers.
Het stimuleren van de systematische
integratie van HTA’s in fundamenteel/
klinisch onderzoek zou een oplossing
kunnen bieden. In verband met de
economische voordelen van innovatieve
therapieën moeten de beleidsmakers ook
weten dat ze rekening moeten houden met
de positieve effecten op lange termijn. In
het huidige klimaat is er over het algemeen
te veel aandacht voor de effecten op korte
termijn.
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Bovendien beschikken kleine ziekenhuizen vaak niet over voldoende verplegend
personeel voor klinische proeven, noch hebben zij voldoende tijd voor het intensieve
administratieve werk dat hiermee gepaard gaat. In het Verenigd Koninkrijk bestaat er
bijvoorbeeld een ‘National Institute of Health Research’50, met netwerken voor klinisch
onderzoek in het hele land. Zodra het instituut zijn goedkeuring heeft gegeven, kan
het verplegend personeel ter beschikking worden gesteld voor klinisch onderzoek. Een
dergelijk instituut zou ook in België een rol kunnen spelen en gebruik kunnen maken van
lokale onderzoeksnetwerken.
Een van de belemmeringen voor dergelijke nationale proeven is de moeilijkheid om
grote aantallen patiënten te rekruteren. Vergeleken met centra in andere landen zijn de
kankercentra in België relatief klein. Een oplossing voor dit probleem kan het centraliseren van de organisatie van grootschalige proeven zijn, zoals reeds voor pediatrische
hemato-oncologie wordt gedaan51. Daarnaast zou het nuttig zijn om de zorgprofessionals
meer tijd te geven voor onderzoek en om hen een officieel kader te geven dat hiervoor
tijd voorziet.
Zo zouden artsen deels aan wetenschappelijke instituten kunnen worden gekoppeld en
zo een paar vaste uren per week aan onderzoek kunnen besteden. Stichting tegen Kanker
neemt al enkele jaren initiatieven in deze richting door mandaten voor postdoctoraal
onderzoek in translationeel en klinisch onderzoek te creëren.
De opkomst van gepersonaliseerde of gestratificeerde geneeskunde biedt ook een niet
te onderschatten kans, niet alleen voor de behandeling maar ook voor de diagnose,
zodat overbehandeling beter kan worden vermeden. De technologie bestaat al, maar
wordt te weinig gebruikt. Ook hier kan centraliseren een oplossing zijn, aangezien het
voornaamste probleem tijdsgebrek is.
Next Generation Sequencing (NGS), maar ook whole genome sequencing werden
gestimuleerd door de vorige minister (De Block)52. Beide technieken dienen op centraal
niveau te worden georganiseerd. Hoewel de technische aspecten kunnen worden
gecentraliseerd, lijkt het toch noodzakelijk om in de verschillende centra zorgverleners
met de nodige expertise te voorzien, zodat zij niet te ver van de patiënt verwijderd zijn.
Uit eerdere studies (Sciensano) is gebleken dat de interpretatie van NGS-resultaten
verschilt al naargelang het laboratorium en de behandelende arts53. Het opstellen van
richtlijnen kan dit probleem verhelpen54.
Met betrekking tot de gegevens die zullen worden gegenereerd, moet men zich ook
bewust zijn van de ethische implicaties van het verzamelen en delen van gegevens
(Sciensano werkt hier reeds rond)55.
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KADER 3

Uittreksel uit het Europe’s Beating Cancer Plan (EBCP)

Het nieuwe initiatief ‘Kankerdiagnostiek en -behandeling voor iedereen‘, gelanceerd in 2021, zal de toegang tot innovatieve diagnostiek en behandelingen
helpen verbeteren. Het zal NGS-technologie gebruiken om op efficiënte wijze het
genetische profiel van tumorcellen te bepalen, zodat de centra deze profielen
kunnen delen en dezelfde diagnostische en therapeutische aanpak kunnen
toepassen.
Een van de grootste problemen met innovatieve therapieën is de hoge prijs ten opzichte
van de toegevoegde waarde. Er bestaan oplossingen op Europees niveau, maar de
uitvoering ervan blijft moeilijk aangezien gezondheidszorg nog steeds een nationale
bevoegdheid is. Het begrip ‘‘fair price’’ is in dit verband belangrijk, d.w.z. een prijs die op
een correcte wijze is gekoppeld aan een toegevoegde waarde, maar ook aan de kosten
van onderzoek en ontwikkeling (R&D), een domein waarin meer transparantie nodig is.
Farmaceutische bedrijven vragen vaak zeer hoge prijzen, meer gebaseerd op wat de
‘‘markt’’ bereid is te betalen dan op een redelijke return on investment.
Voor wat betreft BeNeLuxA56, zouden dergelijke initiatieven aan belang moeten winnen
en zouden diepgaande onderhandelingen met de farmaceutische sector moeten worden
geconsolideerd. Internationale samenwerking moet worden uitgebreid en transparantie
moet een vereiste zijn. In de huidige context wordt zelfs het KCE soms niet op de hoogte
gehouden. Deze situatie moet veranderen.
De werkgroep stelt onder meer de ontwikkeling van synergieën voor tussen ziekenhuizen /
universitaire centra die in staat zijn om innovatieve therapieën te ontwikkelen en te produceren, teneinde de toegang tot deze behandelingen op deze wijze te stimuleren. Dit potentieel is aanwezig in bepaalde centra met voldoende productiecapaciteit. De impuls zou
echter vanuit de politiek moeten komen. Daartoe moet ook worden nagedacht over hoe
universitaire centra kunnen voldoen aan de voorwaarden voor een vergunning voor het
in de handel brengen (Europees Geneesmiddelenbureau).
In het kader van de terugbetaling wordt een splitsing voorgesteld tussen het deel HTA
en het deel appraisal. HTA heeft betrekking op assessment (of evaluatie) volgens
internationale normen (bv. EUnetHTA) en zou worden uitgevoerd door een team van
wetenschappers (clinici, experten in het domein van klinisch onderzoek, biostatistiek en
gezondheidseconomie). Appraisal (of waardering) zou worden beheerd door interveniënten en besluitvormers van het gezondheidsbeleid (zorgverleners, verzekeraars,
patiëntenvertegenwoordigers, enz.) die de bevoegde minister adviseren.
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4.6

Aanbevelingen

Beter en meer betrokken patiënten
Bij de meeste besproken aspecten worden de verwachtingen en perspectieven van
patiënten en hun verwanten niet expliciet vermeld. Een betere kennis van hun behoeften
en verwachtingen, maar ook een beter begrip van hun ervaringen in het zorgtraject,
moeten de basis vormen voor klinische, maar ook voor organisatorische beslissingen.
Een grootschalig onderzoek naar PROM’s en PREM’s is wenselijk.
Met de resultaten kunnen gestandaardiseerde zorgtrajecten worden ontwikkeld, maar
ze kunnen ook als basis dienen voor de ontwikkeling van materiaal waarmee patiënten
worden geïnformeerd over de gekregen zorg en de beschikbare zorg. Dit materiaal is ook
bedoeld om patiënten zelfstandiger te maken en hen te helpen weloverwogen keuzes te
maken.
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De beschikbaarheid van individuele niet-klinische informatie
Het is duidelijk dat er, om de behandeling en verzorging van kanker te blijven verbeteren,
op grote schaal gegevens moeten worden verzameld over de levenskwaliteit van
patiënten, maar ook over alle medische en paramedische diensten waarvan zij gebruik
maken (met name psychosociale ondersteuning).
Er dient te worden erkend dat een dergelijke gegevensverzameling niet haalbaar of
aanvaardbaar zou zijn voor professionals die reeds bij de registratie van klinische
gegevens betrokken zijn. Een systeem van zelfrapportage door patiënten en/of andere
zorgprofessionals zou passend zijn.
Oprichting van een nationaal netwerk voor onderzoek / klinische studies in de
oncologie
Hoewel de noodzaak van het opstellen van een volledige inventaris van het oncologisch
onderzoek in België vooropstaat, heeft de netwerkvorming van onderzoekscapaciteiten
een aanzienlijk potentieel, met name om de toegang tot patiënten die in aanmerking
komen voor klinische studies te vergemakkelijken. Dit zou ook de centralisatie van
administratieve inspanningen (met inbegrip van ethische goedkeuringen) mogelijk
maken, waardoor het voor kleinere centra gemakkelijker wordt om deel te nemen. Een
onderliggend juridisch kader moet de clinici ook de tijd geven om deel te nemen / een
bijdrage te leveren.
Een inspirerend voorbeeld dat als uitgangspunt voor reflectie kan dienen, is het National
Institute for Health Research in het VK.
Een nationaal debat over netwerken voor oncologische zorg op gang brengen,
waarbij alle actoren in de oncologie worden betrokken
Om ervoor te zorgen dat de netwerkvorming voor iedereen aanvaardbaar is en de
verwachte voordelen oplevert, is een breed overleg op nationaal (of ten minste regionaal)
niveau noodzakelijk.
Deze raadpleging zou kunnen worden voorafgegaan door een compleet overzicht van
alle bestaande initiatieven in deze richting. De organisatorische aspecten en de rol en
verantwoordelijkheden van alle actoren moeten aan bod komen. Dit impliceert het op
poten zetten van grote projecten voor een optimale uitvoering en van verschillende
projecten die de diensten onder de loep nemen (Health Services Research - HSR).
Denken over centralisatie en netwerken
De internationale literatuur en de experten van de werkgroepsessies, erkennen de
belangrijke toegevoegde waarde van netwerkvorming voor de kwaliteit van de zorg.
De kaders, voorwaarden en criteria voor de organisatie ervan vereisen echter nationaal
overleg in België. Alvorens een dergelijk kader in te voeren, moet worden nagedacht
over alle aspecten, ook die met betrekking tot patiëntgerichte zorg. In het Europees
kankerbestrijdingsplan zullen er mogelijkheden worden voorzien om de werking van
dergelijke netwerken te ontwikkelen en te testen.
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9
ALGEMENE
CONCLUSIES
Op basis van de verschillende bronnen die gebruikt werden bij het opstellen van
de kankerbarometer 2021 (literatuur, experten, patiënten en epidemiologische
data) werden de onderstaande vaststellingen en aanbevelingen samengebracht.
Vaststellingen in het groen geven aan waar België het goed doet, oranje toont aan
waar er verdere inspanningen nodig zijn. In het rood worden probleemsituaties
weergegeven waarvoor er dringend acties ondernomen dienen te worden. Meer
gedetailleerde uitleg kan gevonden worden in de tekst van de barometer.
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Diagnose en behandeling
Thema’s
Aanbod en kwaliteit
van de zorg

Vaststellingen

Aanbevelingen

In vergelijking met andere Europese
landen, lijken de wachttijden
tussen diagnoses en behandelingen
aanvaardbaar.

Een nationaal debat met alle
betrokken actoren in de oncologie
omtrent netwerken voor oncologische zorg dient georganiseerd te
worden.

In België zijn er een groot aantal
ziekenhuizen die vele types kanker
kunnen behandelen. Dit komt niet
overeen met wat in de literatuur
wordt beschreven als best practice.
Voor zeldzame kankers bestaan
er verschillen in behandelingen
naargelang het type kanker en het
ziekenhuis.
Er is een nood om op een meer
systematische wijze de perspectieven van patiënten en hun naasten
te evalueren.
Personeelsmiddelen en
financiering

Er bestaat geen officiële erkenning
voor de specialisatie in oncologische chirurgie.
Er bestaat een grote variabiliteit
tussen verschillende zorgcentra
met betrekking tot de beschikbaarheid van verschillende zorgprofessionelen.
Het College voor Oncologie
heeft een specifieke rol inzake
de evaluatie van de kwaliteit van
de zorg maar beschikt niet over
de nodige middelen om dit te
realiseren.

Onderzoek, evaluatie
en innovaties

De Stichting Kankerregister
realiseert evaluaties omtrent de
kwaliteit van de zorg.
Er bestaan ongelijkheden in de
toegankelijkheid van innovatieve
therapieën en klinische proeven.
Er is een nood om op een bredere
manier de aspecten van multidisciplinaire zorg, waaronder
psychosociale zorg en levenskwaliteit, te registreren.
Niet alle ziekenhuizen beschikken
over dezelfde mogelijkheden inzake
de organisatie en deelname aan
klinische proeven.
Radiotherapie kan vaak genieten
van financiering. Dit compenseert
gedeeltelijk het gebrek aan steun
van de farmaceutische industrie
voor onderzoek binnen dit domein.

Het merendeel van de zorgprofessionelen zou een erkende specialisatie
in de oncologie moeten kunnen
behalen.
Een uitbreiding van interprofessionele
kennis alsook de aanwezigheid van
gestandaardiseerde interprofessionele
richtlijnen is nodig tijdens de
opleidingen opdat zorgprofessionelen
op de hoogte zijn van elkaars rollen
en vaardigheden.

Een grote studie inzake PREMs
en PROMs is wenselijk; resultaten
hiervan kunnen niet enkel erg
informatief zijn maar kunnen ook de
ontwikkeling van gestandaardiseerde
zorgtrajecten faciliteren.
Organiseren van een grootschalige
verzameling van individuele data
omtrent levenskwaliteit en opzetten
van een elektronisch systeem van
zelfrapportering voor patiënten lijkt
aangewezen.
Een nationaal netwerk voor onderzoek
en klinische proeven in de oncologie
dient opgezet te worden (onderzoekscapaciteiten organiseren binnen een
netwerk).
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10
AANBEVELINGEN VAN
STICHTING TEGEN KANKER
Stichting tegen Kanker is de initiator en financierder van deze eerste editie van de
Kankerbarometer. Daarom nam ze niet deel aan de besprekingen van de experten- of
patiëntengroepen en kwam ze niet tussen in de aanbevelingen aan het eind van elk
hoofdstuk.
Stichting tegen Kanker heeft de verschillende aanbevelingen wel geanalyseerd om de
belangrijkste en/of de dringendste aanbevelingen te ondersteunen. Stichting tegen
Kanker analyseert enerzijds waar zij zelf actie kan ondernemen maar doet anderzijds
nu ook een beroep op de respectieve overheidsinstanties en stakeholders om de
nodige maatregelen te nemen en gevolg te geven aan de aanbevelingen.
De aanbevelingen van Stichting tegen Kanker worden voor elk hoofdstuk vermeld in
afnemende volgorde van belangrijkheid of urgentie.
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10.1

Primaire preventie

Het kankerincidentiecijfer in België ligt hoog en voor de komende jaren wordt een
jaarlijkse stijging verwacht. In de Europese Unie is ongeveer 40% van de kankers te
voorkomen, zodat primaire preventie een van de belangrijkste werkpunten is in de strijd
tegen kanker. Om het tij te keren is de belangrijkste hefboom de bevordering van een
gezonde levensstijl, vanaf jonge leeftijd, en op een manier die voor iedereen toegankelijk
is. De bewezen risicofactoren zijn o.a. roken, zwaarlijvigheid, onevenwichtige voeding,
gebrek aan lichaamsbeweging, alcoholgebruik, blootstelling aan UV-stralen, bepaalde
infecties waar een vaccin voor bestaat (HPV, Hepatitis B), ...
Daarom moeten proactieve acties worden ondernomen voor primaire preventie.
Om de gekende risicofactoren te verminderen dient met in afnemende volgorde van
belangrijkheid in te zetten op:
1. De strijd tegen tabak.
2. Bevordering van lichaamsbeweging voor en na de ziekte (onco-revalidatie tijdens de
behandeling is ook belangrijk).
3. Acties om zwaarlijvigheid te voorkomen, om gezonde voeding te promoten en
alcoholgebruik te beperken.
4. Vermindering van UV-blootstelling.
5. Bepaalde infecties waar een vaccin voor bestaat (HPV, Hepatitis B).
Hierbij wordt ook rekening gehouden met bestaande en nog te ontwikkelen initiatieven.
Naast deze specifieke risicofactoren wil Stichting tegen Kanker ook wijzen op het
belang van de volgende aanbevelingen die uit de Barometer naar voren zijn gekomen:
1. Bij elk initiatief op vlak van primaire preventie moet men rekening houden met
kwetsbare groepen die een lage gezondheidskennis (health literacy) hebben.
2. De noodzaak om het beleid op vlak van gezondheidsbevordering en primaire preventie
te vereenvoudigen. Deze bevoegdheden zijn verdeeld over verschillende beleidsniveaus (nationaal en regionaal) en sectoren. De samenwerking tussen deze beleidsniveaus en de afstemming van doelstellingen en beleid zijn niet optimaal. Er moet
dringend werk gemaakt worden van “Health in all Policies”.
3. Voor sommige doelgroepen is er op het gebied van sensibilisering nog werk, vooral
wat jongeren betreft. Sensibilisering moet steeds meer gericht zijn op echte gedragsverandering van mensen. Daarom is het belangrijk om de sensibiliseringsacties vaker
te evalueren en aan te passen.
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10.2

Screening en vroegtijdige diagnose

Hoe vroeger de diagnose van een voorstadium van kanker of kanker, hoe lichter en
doeltreffender de behandeling is. Het is van essentieel belang dat systematische of
gerichte screeningprogramma’s worden verbeterd en/of ontwikkeld voor bepaalde
risicofactoren, zoals roken en longkanker.
1. Verdere inspanningen zijn nodig om de deelname van de bevolking aan screeningprogramma’s aan te moedigen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de
bestaande ongelijkheid in de deelname aan screeningprogramma’s en de perceptie
en kennis van de bevolking (en de professionelen?).
2. Een specifieke nomenclatuur voor georganiseerde screening enerzijds en opportunistische screening anderzijds (borst, dikke darm) In noodzakelijk. Die nomenclatuur moet
ook verschillen van die voor de diagnostische tests.
3. Organisatie baarmoederhalskankerscreening (inclusief HPV-tests) in het Franstalige
gedeelte van het land.
4. Invoering (via proefprojecten) van nieuwe screenings: long, prostaat, huid, enz.

10.3

Diagnose en behandeling

Over het algemeen is de kankerzorg in België uitstekend, wat resulteert in een leeftijdsgestandaardiseerd sterftecijfer voor kanker dat onder het Europese gemiddelde ligt.
Toch zijn er verbeteringen mogelijk dankzij de volgende initiatieven:
1. Grotere betrokkenheid van patiënten. Daarvoor moeten zij en hun naasten voldoende
en correct geïnformeerd worden en moet hun perspectief systematischer worden
gemeten en geëvalueerd in hun traject (PREM’s & PROM’s).
2. Erkenning van referentiecentra/expertisecentra. Dit impliceert:
• Het opstellen van kwaliteitscriteria (met name de drempel die moet worden gehaald
wat betreft het aantal behandelde patiënten, de tijdspanne tussen diagnose en
behandeling, de actieve deelname aan een nationaal en internationaal onderzoeksnetwerk waarbij patiënten in klinische trials worden opgenomen, enz.).
• Een onafhankelijke evaluatie van de resultaten.
• Een voortschrijdende organisatie van deze expertisecentra, gebaseerd op en volgorde
van voorrang van de verschillende kankers (frequente kankers, zeldzame kankers, enz.).
• Netwerkvorming (bepaalde stappen in de behandeling uitsluitend door gespecialiseerde
multidisciplinaire teams in een van de referentiecentra, door gespecialiseerde
zorgverleners, chirurgen, oncologen, enz.) met de mogelijkheid om andere stappen
van de behandeling in perifere centra uit te voeren.
• Het publiceren en up-to-date houden van een officiële lijst (geen ranglijst) van
expertisecentra die voldoen aan het vereiste kwaliteitsniveau per soort kanker.
3. Een gevoelige stijging van het percentage patiënten dat tijdens hun verblijf in het
ziekenhuis toegang heeft tot een oncocoach, maatschappelijk werker, fysiotherapeut,
onco-diëtist en onco-psycholoog.

Kankerbarometer - Editie 2021 — 31

10.4

Overleving

De overlevingscijfers hebben zijn positief geëvolueerd in de tijd, waarbij vooral in de
afgelopen jaren vooruitgang is geboekt. Dit betekent dat er steeds meer mensen zijn
die een breed scala aan nazorg nodig (zullen) hebben die moet georganiseerd worden.
Hier denken we vooral aan:
W Fysieke revalidatie.
W Psychologische (onco)zorg.
W Sociale ondersteuning.
W Professionele reïntegratie.
W Tertiaire preventie.
W Vruchtbaarheidsondersteuning.
W Ondersteuning bij Intimiteit & seksualiteit.
W Erfelijkheid (indien relevant).
In België is veel van deze zorg beschikbaar. Het is noodzakelijk en dringend ze te
inventariseren, te organiseren en te coördineren om ze toegankelijk te maken voor elke
patiënt die ze nodig heeft. Elke zorg heeft zo haar bijzonderheden, die in de barometer
goed worden beschreven. We bevelen een transversale werking aan waarbij een multidisciplinair intra- en extramuraal overleg aan het eind van de behandeling in het
ziekenhuis waardevol is.
Dit met als doel:
• Het promoten van de rol en het vergemakkelijken van de overgang naar eerstelijnszorgverleners en bestaande initiatieven/veldstructuren.
• Een gestandaardiseerd of gepersonaliseerd “leven na kanker”-traject uit te stippelen.
Daarbij dient zeker een onderscheid gemaakt te worden tussen de behoeften van
kinderen, adolescenten en jonge volwassenen (AYA’s) en ouderen.

10.5

Palliatieve zorg

Op basis van de behoeften die door de betrokken patiënten en de verschillende
actoren in de palliatieve zorg naar voren zijn gebracht, zijn verschillende maatregelen
noodzakelijk:
1. Meer financiële middelen en grotere capaciteit voor palliatieve zorg (door de
vergrijzing, de toename van kanker, enz.) met een vroegere integratie in het
zorgtraject, een betere coördinatie tussen de verschillende diensten (oncologische
dienst in het ziekenhuis en ziekenhuisdienst gespecialiseerd in palliatieve zorg, te
ontwikkelen middle-care, palliatieve thuiszorg).
2. Investeringen in specifiek onderzoek naar palliatieve zorg (perceptie, hindernissen,
behoeften, kwaliteit van de zorg...).
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TRANSVERSALE AANBEVELING
MET EEN SAMENVATTING VAN DE
BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN
VAN DEZE BAROMETER
Stichting tegen Kanker beveelt de organisatie van een interdisciplinair overleg
aan met alle actoren binnen en buiten de ziekenhuizen, om zo snel mogelijk
een nieuw Nationaal Kankerplan op te stellen, gelet op de volgende behoeften
en prioriteiten:
• De noodzaak aan dringende herfinanciering van fundamenteel, translationeel en
klinisch academisch onderzoek door de overheid.
• De noodzaak om primaire preventie en screening te versterken, gezien de evolutie
van de kankerincidentie in België.
• De noodzaak aan opleiding van een voldoende aantal extra zorgverleners
(gespecialiseerde artsen en gespecialiseerde paramedici) met het oog op de
verwachte stijging in het aantal kankers.
• De behoefte aan een betere permanente opleiding van verzorgers in alle stadia
van het zorgtraject binnen en buiten het ziekenhuis (gestratificeerde screening,
genetisch risico, nieuwe behandelingen, follow-up, re-integratie, palliatieve zorg,
enz.)
• De noodzaak om de erkenning, financiering en evaluatie van referentiecentra/
expertisecentra te organiseren om de kwaliteit van de kankerzorg in België verder
te verbeteren.
• De noodzaak om de behoeften, verwachtingen, overtuigingen, percepties,
motivaties en hindernissen van het grote publiek, patiënten en hun verwanten,
en kansarmen te bestuderen. Met als doel beter tegemoet te komen aan hun
respectieve behoeften aan informatie, ondersteuning of zorg, van preventie tot
palliatieve zorg.
• De noodzaak om het proces te versterken en te vergemakkelijken om transversale
gegevens te verzamelen en te analyseren. Inclusief PREM’s, PROM’s, overleving,
oplijsting van initiatieven op het terrein, bestaande kunstmatige intelligentie en
geconnecteerde werkmiddelen in België.
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Over Stichting tegen Kanker
Tegenwoordig krijgen meer dan 70.000 mensen elk jaar de diagnose
kanker te horen en dat aantal groeit. Dankzij uw steun, is er
vordering in het wetenschappelijk onderzoek en hebben er zo
de laatste tien jaar meer dan 350.000 mensen kanker overleefd.
Dit is een enorme stap voorwaarts, maar niet genoeg!
Als we willen dat elke patiënt het goede nieuws “Ja, er is een behandeling”
te horen krijgt, en hoop willen omzetten in overwinning,
dan moeten we samen sneller grotere stappen zetten.
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