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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

DR. DIDIER
VANDER STEICHEL
MEDISCH DIRECTEUR

DR. ANNE BOUCQUIAU
MEDISCH DIRECTEUR

DR. VERONIQUE LE RAY
MEDISCH DIRECTEUR

BRECHT GUNST
MANAGER DPT EXPERTISE
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5

CANCER SURVIVORSHIP:
NAZORG EN LEVEN
NA KANKER
5.1

Inleiding

De drie werkgroepsessies van de groep survivorship vonden plaats op 20 oktober,
17 november en 8 december 2020. De volgende zestien instellingen waren
vertegenwoordigd op ten minste één van de werkvergaderingen: UZ Brussel,
Centre de Psycho-Oncologie (CPO), Iridium Kankernetwerk, UZ Gent, AXXON,
Grand Hôpital de Charleroi, CHU Liège, Hospisoc, PXL Ergotherapie, BZIO,
Vrije Universiteit Brussel, Jessa ziekenhuis, Kom Op Tegen Kanker, CHR Verviers,
Cédric Hèle instituut, AZ Groeninge, Belgian Society of Medical Oncology (BSMO).
De inhoud van deze sessies werd gebruikt voor de ontwikkeling van dit hoofdstuk,
dat werd geschreven door de leden van de stuurgroep BCB2021.

Kankerbarometer - Editie 2021 — 04

5.1.1		 ZORG NA KANKER: WAT EN VOOR WIE?
De in de literatuur gevonden definities lopen uiteen wat betreft de groep patiënten
voor wie de oncologische nazorg bedoeld is. Ze gaan van “alle gediagnosticeerde
patiënten die nog in leven zijn” tot “patiënten van wie de prognose niet langer levensbedreigend is”. In overleg met de deelnemende experten zullen wij voor dit rapport
deze groep als volgt definiëren: “alle patiënten die nog in leven zijn en de intensieve
behandelingsfase hebben voltooid”. Aangezien de behandelingen zijn geëvolueerd en
de levensverwachting na de diagnose is gestegen1, moet worden vermeden dat een
groot aantal patiënten uitgesloten wordt door een specifieke gezondheidstoestand te
definiëren.
De overlevingscijfers zijn in de loop van de tijd positief geëvolueerd, waarbij vooral
de laatste jaren vooruitgang werd geboekt. Naast verbeteringen in de diagnose en de
behandeling speelt ook de invoering van screeningsprogramma’s een rol. Figuur 1 toont
de positieve evolutie van de relatieve overlevingscijfers na vijf jaar, opnieuw voor de
meest voorkomende kankers. Onder andere voor longkanker en colorectale kanker is de
verbetering aanzienlijk. Deze trends zijn bemoedigend voor de toekomst.
FIGUUR 1
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De tweede definitie betreft het soort zorg dat
tot nazorg moet worden gerekend. Verschillende
internationale kaders2,3 hebben ons geholpen om de
noden van patiënten te bepalen en deze om te zetten
in een vorm van ondersteuning of zorg (figuur 2):
• fysieke revalidatie,
• (onco)psychologische zorg,
• sociale ondersteuning,
• beroepsondersteuning en -revalidatie,

Zeker in de derde fase is het
erg belangrijk om een
centraal aanspreekpunt te
hebben. Ik ben blij dat ik om de
drie weken een behandelingsdag
kreeg en dan in het ziekenhuis
was en mijn vragen kon stellen.
(PF1)

• begeleiding en ondersteuning op het gebied van
vruchtbaarheid,
• begeleiding en ondersteuning op het gebied van
seksualiteit en intimiteit.
FIGUUR 2

Lijst met “survivorship” guidelines, ontwikkeld door het National Cancer Care Network (NCCN)
in de Verenigde Staten (Versie 1.2021)
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Daarnaast hebben de experten tijdens de werkgroepsessies ook erkend dat het
belangrijk is om de noden van drie groepen te onderscheiden:
1

kinderen, adolescenten en jonge volwassenen,

2

volwassenen,

3

ouderen.

Waar nodig zal verder in dit hoofdstuk een onderscheid worden gemaakt.
FIGUUR 3
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Er zijn verschillende mogelijkheden om het aanbod van nazorg op een coherente,
geïntegreerde en systematische manier te organiseren. Het kan gaan over plannen
voor nazorg op lange termijn5, het zorgpaspoort voor kinderen, adolescenten en jonge
volwassenen op lange termijn6 of ook de recente gids voor patiënten en hun overleving7.
Volgens de experten van de werkgroepsessie en zorgprofessionals moet nazorg in een
welomschreven zorgtraject worden geïntegreerd.
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5.1.2

INTERNATIONALE CONTEXT EN BELGISCHE POSITIE

Ondanks de groeiende belangstelling voor deze problematiek zijn er in België nog maar
weinig initiatieven genomen om nazorg bij kanker te organiseren.
Op internationaal niveau kunnen verschillende belangrijke werken als basis dienen
voor de ontwikkeling van een kader voor de praktijk. In de VS heeft het Institute of
Medicine8 (IOM) de noden in verband met elke fase van het zorgtraject en de elementen
van nazorg uitvoerig bestudeerd. Vanuit klinisch oogpunt heeft de Belgian Society of
Medical Oncology (BSMO)9 sinds 2012 een taskforce die onderzoeksprojecten opzet voor
de medische follow-up op middellange en lange termijn. In samenwerking met de ECPC
en de IPOS heeft de European Society of Medical Oncology (ESMO)10 ook een gids voor
patiënten opgesteld die hen hulp moet bieden bij het zelf beheren van hun nazorg4.
Zorgprofessionals in de oncologie zijn het er ook over eens dat de Amerikaanse richtlijnen
van de NCCN zeer praktisch en gemakkelijk aan te passen zijn11. Het probleem is eerder
dat de vervolgconsulten niet genoeg tijd bieden om ze uit te voeren. Deze routinematige
vervolgconsulten moeten worden ondersteund door een multidisciplinair team, met een
oncologisch verpleegkundige, een oncopsycholoog, een deskundige in de oncorevalidatie,
de huisarts, thuisverpleegkundigen, diëtisten, logopedisten, enz.
In België bestaat er momenteel geen (wettelijk of klinisch) kader noch voor zorgprofessionals, noch voor patiënten. In 2018-2019 werd een rondetafelconferentie omtrent dit
onderwerp georganiseerd,12 waarbij heel wat gebreken werden vastgesteld.

Negen maanden lang ben je aan het wachten op het
einde van de behandeling en dan plots is het zover.
Het zwarte gat na kanker (…) Een speciaal consult om de
nazorg te organiseren, zou nuttig zijn.
(PF2)

Het lijkt erop dat het personeel en de infrastructuur voor de organisatie van deze steun
bestaan, maar dat deze dringend moeten worden geïnventariseerd, georganiseerd en
gecoördineerd om ze toegankelijk te maken. In de beleidsnota, die resulteerde uit de
rondetafelconferentie, worden zes prioriteiten gesteld13:
• zelfmanagement van de patiënt staat centraal in de nazorg,
• een vast aanspreekpunt voor elke patiënt na de behandeling,
• opvolging van de levenskwaliteit en re-integratie na de behandeling,
• meer oncologische expertise in de thuiszorg en de poliklinische zorg,
• een breder en laagdrempeliger aanbod van oncorevalidatie,
• meer aandacht voor werkhervatting en begeleiding op maat.
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De dokter is er niet om onze klachten op te vangen en
het verplegend personeel ook niet. Ik zie dus alleen
een psychologe of een maatschappelijk werker die
ik in vertrouwen kan nemen.
(PH1)

De werkgroepsessies die in het kader van deze barometer werden georganiseerd,
bevestigen deze bevindingen. De experten betreuren het gebrek aan een werkkader en
patiënten melden een plotselinge leegte na het verlaten van het ziekenhuis en in het
bijzonder een gebrek aan fysiologische en psychologische ondersteuning na de intensieve
behandelingsfase.
Naar het voorbeeld van het KB van 1991 dat de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen14 vastlegt voor sommige patiënten (patiënten met diabetes, hartpatiënten
en patiënten met neurologische en/of spieraandoeningen) of van een zorgtraject voor
diabetespatiënten15, verdient ook de fysiologische, psychosociale en professionele revalidatie van kankerpatiënten bijzondere aandacht.
Naast het KB van 1991 zouden sommige verordeningen, zoals het KB dat de normen voor
de zorgprogramma’s vastlegt voor oncologische basiszorg (OZP’s) en voor borstkanker,
kunnen worden uitgebreid met integratie van de noden van patiënten op het gebied van
follow-up en ondersteunende zorg.
In de BCB2021-enquête meldde 55,6% van de respondenten die hun behandeling hadden
afgerond, dat er voldoende aan hun noden was tegemoetgekomen; 14% vond dat met hun
noden geen rekening werd gehouden en 25% had geen mening.

Het is belangrijk om als patiënt
ernstig te worden genomen
en om klachten niet te snel af
te wimpelen.
(PF3)
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5.2

Nood aan, beschikbaarheid en
gebruik van diensten

5.2.1

REVALIDATIE EN REHABILITATIE

Door de afwezigheid van een specifieke nomenclatuur voor oncologische revalidatie,
is het moeilijk om op het niveau van de populatie te beoordelen in welke mate patiënten
de verschillende soorten zorg en ondersteuning krijgen voor revalidatie of herstel.
De experten erkenden bovendien het belang van het “contact met de patiënt”, wat
zorgprofessionals toelaat om hun ondersteuning te starten en samen met de patiënt
te beoordelen of het nodig is om deze te activeren.
Fysieke revalidatie
Kanker en de behandeling ervan veroorzaken bijwerkingen (zoals pijn, cardiovasculaire performantie, neuropathieën, vermoeidheid, lymfoedeem, enz.) die onder andere
door fysiotherapeutische en/of ergotherapeutische zorg kunnen worden beheerd en
behandeld.16. Afhankelijk van de ernst kunnen de Belgische ziekenfondsen tot 60 kinesitherapiesessies per patiënt terugbetalen, over een periode van één tot drie jaar17. Onder
bepaalde voorwaarden kunnen deze aanvragen worden hernieuwd.
Het KB van 2003 die de normen van de OZP’s vastlegt, voorziet het volgende: “Het
zorgprogramma moet ook in het ziekenhuis een beroep kunnen doen op een geneesheer/
specialist met ervaring in pijnbehandeling, een kinesitherapeut en een diëtist.” Er wordt
echter geen specifieke verwijzing naar of rol voor revalidatie gemaakt, behalve voor
borstklinieken. Fysieke revalidatie wordt momenteel alleen georganiseerd op voorschrift
van een arts voor fysische geneeskunde, wat niet systematisch gebeurt voor oncologiepatiënten, zodat velen van hen er geen toegang toe hebben.
Initiatieven zoals het “Maison mieux-être”18 van het Grand Hôpital de Charleroi of het
project Raviva/Rekanto19 van Stichting tegen Kanker zijn voorbeelden van een grote en
onvervulde nood waaraan het huidige systeem niet voldoet.
In de BCB2021-enquête zei 51% van de patiënten die hun behandeling hadden afgerond,
tevreden te zijn over de kwaliteit van de fysieke-revalidatieondersteuning en zei 29%
deze niet nodig te hebben (gehad).
(Onco)psychologische en sociale ondersteuning
Het KB dat de normen waaraan de OZP’s moeten voldoen vastlegt, voorziet de aanwezigheid
van een klinisch psycholoog, een psychiater en een maatschappelijk werker (kader 1). De
rol van deze actoren op lange termijn wordt echter niet gespecificeerd, noch gegarandeerd.

Het zou goed zijn om wat meer opvolging te krijgen na de ziekte.
Je zou zeggen met oefeningen, maar dan niet beperkt tot achttien sessies.
Er is iets nodig dat langer doorgaat. Om te proberen er terug bovenop te komen.
Om een zekere fysieke conditie terug te krijgen.
(PH2)
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KADER 1

Uittreksels uit het KB die de normen waaraan de OZP’s moeten voldoen vastlegt

Onderafdeling 3. — Psychosociale omkadering
Art. 5. Voor psychosociale begeleiding moet het zorgprogramma voor oncologische basiszorg in het ziekenhuis een beroep kunnen doen op een pluridisciplinair
psychosociaal supportteam dat bestaat uit een klinisch psycholoog, een maatschappelijk werker of een gegradueerde verpleegkundige in de sociale gezondheidszorg
en een psychiater. Zij moeten de patiënt gedurende de gehele behandeling kunnen
volgen. Voor deze deskundigheden kan eventueel een beroep worden gedaan op de
leden van het pluridisciplinair team dat ook de palliatieve functie in het ziekenhuis
waarneemt.
Art. 18. Voor de psychosociale begeleiding van patiënten moet het zorgprogramma
voor oncologie in het ziekenhuis een beroep kunnen doen op een psychosociaal
supportteam dat bestaat uit een klinisch psycholoog, een maatschappelijk werker
of een gegradueerde verpleegkundige in de sociale gezondheidszorg, evenals een
psychiater. Het team moet de patiënt gedurende de volledige behandeling kunnen
volgen. Voor deze deskundigheden kan eventueel een beroep worden gedaan op de
leden van het pluridisciplinair team dat ook de palliatieve functie in het ziekenhuis
waarneemt.
Sinds 1 januari 2017 wordt eerstelijns psychologische zorg gedekt door de ziektekostenverzekering20 (niveau van terugbetaling herzien op 1 januari 2021). Sinds 2 april 2020
worden de sessies ook terugbetaald voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar, en voor
65-plussers. De terugbetaling van deze sessies gebeurt via een overeenkomst tussen het
Verzekeringscomité van het RIZIV en de netwerken voor geestelijke gezondheidszorg.
Aangezien (onco)psychologische diensten niet systematisch worden geregistreerd, is het
moeilijk om in kaart te brengen hoe groot het aandeel oncologiepatiënten is dat van deze
ondersteuning gebruik heeft gemaakt.
Uit een evaluatie in het kader van Actie 21/22 van het Kankerplan blijkt dat ongeveer
40% van de patiënten psychosociale steun nodig heeft en 15% acute psychosociale
steun. Slechts 30% van degenen die het nodig hebben, vraagt er echter uitdrukkelijk
om21. Deze niet-gemelde en onvervulde noden kunnen op lange termijn erger worden en
tot complexere situaties leiden22. Om de toegang tot deze vorm van ondersteuning te
vergemakkelijken, moet eerst aan de patiënten worden uitgelegd waarover het gaat, en
moeten de taboes worden weggewerkt die met psychologische ondersteuning worden
geassocieerd.

Ik heb mijn ziekte echt alleen doorgemaakt.
En ik heb spijt dat ik niet in contact ben gekomen met
maatschappelijk werkers, zoals een psycholoog die
me had kunnen steunen.
(PH2)
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In de BCB2021-enquête beantwoordden 328 (ex-)patiënten de vraag over de kwaliteit van
de psychologische ondersteuning (tabel 1):
TABEL 1

Kwaliteit van de psychologische ondersteuning na de behandeling, volgens de respondenten van
de BCB2021-enquête.

Geen
antwoord

Zeer
slechte
kwaliteit

Slechte
kwaliteit

Redelijke
kwaliteit

Goede
kwaliteit

Zeer
goede
kwaliteit

Geen
nood aan

N
respondenten

21

18

29

45

50

61

125

%

6,02

5,16

8,31

12,89

14,33

17,48

35,82

De maatschappelijk werkers van het ziekenhuis23 helpen de patiënten bij hun administratieve en financiële zaken. Zij organiseren zo nodig ook vervoer voor behandelingssessies, thuiszorg en ondersteuning, kort en lang verblijf in woonzorgcentra (WZC’s). Zij
informeren patiënten en hun familie over ontslagaanvragen, verwijzen patiënten door
naar zelfhulpgroepen, enz24.
Wat sociale ondersteuning betreft, gaf 53,6% van de respondenten in de BCB2021enquête aan “geen behoefte te hebben” aan sociale ondersteuning.

Het is belangrijk om het sociale netwerk te betrekken,
zij hebben ook vragen. Je kan hun vragen wel zelf
beantwoorden, maar het zou goed zijn dat ook zij met
een professional kunnen praten.
(PF4)

Actie 10 van het kankerplan voorziet in de financiering van verpleegkundigen, psychologen en extra maatschappelijk werkers in de OZP’s. Op basis van het aantal multidisciplinaire oncologische consultaties (MOC’s) wordt bepaald hoeveel Voltijds Equivalenten
(VTE) een ziekenhuis krijgt, volgens deze formule: 1 VTE verpleegkundige / 250 MOC’s 1 VTE oncopsycholoog / 250 MOC’s - 1 VTE maatschappelijk werker / 500 MOC’s. Tussen
2012 en 2016 bleef het aantal van deze werknemers (VTE’s) stabiel: 330 verpleegkundigen,
330 psychologen en 165 maatschappelijk werkers25.
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Professionele re-integratie
De meest recente maatregel voor professionele re-integratie is het re-integratieplan26.
Maar voor de professionele re-integratie van werknemers met kanker bestaat er geen
enkele specifieke maatregel. Gezien de grote behoefte zijn verschillende initiatieven
genomen om patiënten te ondersteunen bij hun terugkeer naar het werk.
a

Het RENTREE-project (VDAB en KOTK), actief in Brussel en Vlaanderen, gaf
tussen 2017 en 2020 ondersteuning bij de re-integratie op de arbeidsmarkt van
560 patiënten27.

b

Het project PRINK28 gaf de patiënten van het GZA Ziekenhuis gedurende twee jaar
(2016-2017) voorlichting en ondersteuning met een financiering van Stichting tegen
Kanker.

c

De vzw “Travail & cancer” biedt ondersteuning aan werknemers en werkgevers
om re-integratie te bevorderen29.

d

Het Europese project I-KNOW-HOW verenigt partners in Vlaanderen (België), het
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland. Dit project, dat in 2022 afloopt, heeft
tot doel mensen met kanker te ondersteunen door de ontwikkeling van diensten voor
werknemers, werkgevers, paramedici, jobcoaches en HR-personeel.

e

www.kankerenwerk.be: een website in het Nederlands, die advies geeft aan
werkgevers (kmo’s) die te maken krijgen met een werknemer met een kankerdiagnose.

f

Think Pink en Pink Ribbon hebben een pagina op hun website die is gewijd aan de
voorlichting van patiënten om hen te helpen bij hun professionele re-integratie.

Een coach van RENTREE heeft me persoonlijk begeleid bij
mijn werkhervatting, wat erg handig kan zijn.
(PF5)

Met Europese financiering onderzoekt PXL-Hasselt sinds twee jaar de bijdrage van ergotherapie in de ondersteuning van vrouwen met borstkanker bij hun werkhervatting30.
Het project BRUG31, gefinancierd door KOTK, ontwikkelde een interventie voor vrouwen
die borstkanker hebben gehad om hun noden te identificeren en hen te begeleiden bij
hun werkhervatting.

Bij het hervatten van het werk zal een gynaecologisch
oncoloog eerst kijken naar je lichamelijke gezondheid. Mijn
geheugen, concentratie, energie hebben een klap gehad.
Ik stel vast dat er geen tijd is om erover te praten.
(PF5)
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Parallel hiermee heeft het Kankercentrum van Sciensano getracht om de terugkeer naar
de werkvloer na kanker in België te meten en de determinanten ervan te identificeren32.
Ook de universiteit Antwerpen (UA) heeft geprobeerd om de terugkeer naar de werkvloer
en de toevlucht tot uitkeringen wegens langdurige ziekte te meten33.
Volgens de resultaten van het populatiecohort34 heeft vijf jaar na de diagnose 69% van
de overlevende patiënten het werk hervat, van wie 48% voltijds aan het werk was. Maar
van de patiënten die arbeidsongeschikt worden (d.w.z. met 12 maanden of langer ziekteverlof), keert slechts 35% na 5 jaar terug op de arbeidsmarkt35.
De christelijke mutualiteit heeft de kwestie ook onderzocht, meer specifiek bij vrouwen die
borstkanker hebben gehad. Uit dit onderzoek blijkt het volgende36: “(…) twee derde (67%)
van de vrouwen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het ziekenfonds hebben
ontvangen, hebben het werk (of de werkloosheid) deels of volledig hervat binnen de twee
jaar na de diagnose. Gemiddeld duurt de uitkering een jaar. 26% van de vrouwen waren
langer dan twee jaar arbeidsongeschikt.”
De resultaten van de cohortstudies suggereren dat vroegtijdige ondersteuning voor
geleidelijke re-integratie op een meer systematische wijze dient te worden georganiseerd.
Er zijn kwalitatieve studies nodig waarin de perceptie van de patiënten wordt onderzocht,
met name om inzicht te krijgen in de beperkingen van het socialezekerheidsstelsel ten
aanzien van de noden van de patiënten.
In de BCB2021-enquête antwoordde 40,7% van de patiënten dat ondersteuning bij de
werkhervatting niet nodig was, vond 16,6% deze ondersteuning van “redelijke” kwaliteit
en vond 20,3% deze ondersteuning slecht of zeer slecht.
Intimiteit, vruchtbaarheid en seksuele disfuncties
Sinds april 2017 wordt oncofreezing volledig terugbetaald voor kankerpatiënten.37.
Patiënten kunnen een tegemoetkoming krijgen van de ziektekostenverzekering voor
de afname, invriezing en bewaring van gameten of gonadaal weefsel vóór een kankerbehandeling of vóór een preventieve ovariëctomie. Deze diensten moeten worden verleend
in een verzorgingsinstelling die een overeenkomst heeft gesloten met het RIZIV38.
Oncofreezing van sperma, testikelweefsel of eierstokweefsel kost 1.300 euro en oncofreezing
van eicellen zelfs 3.400 euro. Voor deze terugbetalingen wordt jaarlijks een budget van
4 miljoen euro uitgetrokken. Tussen half april 2017 en half januari 2018 hebben 303 kankerpatiënten hun genetisch materiaal voor voortplanting laten invriezen39. Volgens het RIZIV
hebben in 2018 177 vrouwen en 347 mannen (524 personen in totaal) hun voortplantingsmateriaal laten invriezen.
Bij jonge patiënten is volgens een EORTC-studie (in Frankrijk en België) 75% van de
vrouwen en 72% van de mannen in staat gebleken een kind te verwekken, hetgeen iets
minder is dan bij de algemene bevolking40. Hoewel op grond van deze cijfers geen definitieve conclusies kunnen worden getrokken, wijst deze studie op een van de problemen
in verband met levenskwaliteit waarmee ex-patiënten op lange termijn te maken kunnen
krijgen. Dit probleem moet aanzetten tot het overwegen van therapeutische de-escalatie41.
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In de BCB2021-enquête antwoordde 84,8% van de respondenten dat hulp bij vruchtbaarheid niet nodig was. Wat de hulp bij seksuele disfunctie betreft, meldde 60% er geen
behoefte aan te hebben en beoordeelde 28,9% de kwaliteit van deze hulp als zeer slecht,
slecht of redelijk.
Er bestaan al enkele initiatieven, zoals in het CHU van Luik met de afdeling oncoseksuologie42 of de brochure Kanker heb je met twee43, een initiatief van Stichting tegen Kanker.
De Association of European Cancer Leagues (ECL) heeft ook een informatiebrochure voor
zorgprofessionals samengesteld, Cancer & Sex44.
Cognitieve en neurologische revalidatie
Uit de literatuur blijkt dat ongeveer 30% van de patiënten een cognitieve stoornis heeft
die te maken heeft met kanker vóór de behandeling, 75% tijdens de behandeling en
35% verscheidene jaren na het einde van de behandeling45,46. Neurologische aandoeningen,
al dan niet behandelingsgerelateerd, hebben directe gevolgen voor het vermogen van
patiënten om hun dagelijkse activiteiten uit te voeren47, maar ook voor het vermogen van
kinderen, adolescenten en jonge volwassenen om hun opleiding voort te zetten48. Volgens
de NCCN zijn deze problemen moeilijk te bewijzen, wat de ontwikkeling van klinische
richtlijnen niet toelaat.49. De BSMO Survivorship Task Force heeft echter een studie
uitgevoerd naar de effecten van EFT’s (Emotional Freedom Techniques) om kankergerelateerde cognitieve stoornissen te beheersen50. De positieve resultaten zouden
kunnen worden aangewend om het gebruik van dergelijke interventies aan te bevelen.
Het RIZIV heeft een aantal overeenkomsten gesloten met revalidatiecentra, waar patiënten
met neurologische aandoeningen kunnen revalideren51. Geen van deze overeenkomsten is
echter specifiek gericht op kankerpatiënten.
In de BCB2021-enquête meldde 57,3% van de respondenten dat deze ondersteuning voor
hen niet nodig was, en beoordeelde 26,6% de kwaliteit van deze ondersteuning als zeer
slecht, slecht of redelijk.

5.2.2 TERTIAIRE PREVENTIE
Het doel van tertiaire preventie in de oncologie is het verminderen van de morbiditeit
en de invaliditeit van de gediagnosticeerde en behandelde personen, maar ook het
voorkomen van recidieven en nieuwe kankers bij deze personen. Volgens het IARC
betekent tertiaire preventie in de oncologie met name “het gebruik van behandelingen en programma’s om de uitkomst van de ziekte bij de getroffen personen te
verbeteren”52.
Experten zien aanzienlijke verschillen tussen de ziekenhuizen, maar melden dat de
meerderheid van de patiënten baat lijkt te hebben bij dit soort ondersteuning. Voedingsadvies, ondersteuning bij het stoppen met roken, lichaamsbeweging stimuleren en
psychologische ondersteuning zijn de belangrijkste elementen van tertiaire preventie.
Zoals hierboven vermeld (5.2.1), is in deze ondersteuning in theorie voorzien in de OZP’s.
Maar aangezien deze activiteiten niet worden geregistreerd, is het onmogelijk om het
gebruik van deze diensten voor kankerpatiënten te meten.
Volgens de experten van de werkvergaderingen, kan een aanzienlijk deel van deze
activiteiten extra muros, via eerstelijnsactiviteiten, of in het kader van de thuiszorg
plaatsvinden.
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Het probleem schuilt in de lange termijn. Willen deze ondersteuningsmaatregelen een
gunstig effect hebben, dan moeten ze duurzaam zijn. Langdurige opvolging ontbreekt
echter en er zijn extra middelen voor nodig.
In de BCB2021-enquête werd de patiënten gevraagd naar de kwaliteit van de ondersteuning
en het advies over voeding, stoppen met roken en lichaamsbeweging (tabel 2).
TABEL 2

De kwaliteit van de tertiaire preventie, volgens de respondenten van de BCB2021-enquête
Geen
antwoord

Zeer
slechte
kwaliteit

Slechte
kwaliteit

Redelijke
kwaliteit

Goede
kwaliteit

Zeer
goede
kwaliteit

Geen
nood aan

Voedingsadvies
N respondenten
%

21

16

44

47

36

23

162

6,02

4,58

12,61

13,47

10,32

6,59

45,42

Rookstopbegeleiding
N respondenten
%

21

7

7

9

8

4

293

6,02

2,01

2,01

2,58

2,29

1,15

83,95

Ondersteuning voor fysieke activiteit
N respondenten
%

21

16

37

63

80

46

86

6,02

4,58

10,6

18,05

22,92

13,18

24,64

5.3

Opvolging op middellange
en lange termijn

5.3.1

MEDISCHE OPVOLGING

Kanker en de behandeling ervan hebben directe en indirecte gevolgen, zoals cardiotoxiciteit, verlies van botmassa, vermoeidheid, pijn, depressie, endocriene en vruchtbaarheidsproblemen, enz. dDit zijn allemaal belangrijke aspecten van de medische opvolging
op middellange en lange termijn.
De rol van zorgprofessionals bestaat er dan ook in om de risicopatiënten hiervoor te
identificeren, de problemen aan te pakken en de patiënten in staat te stellen deze
symptomen of bijwerkingen zelf aan te pakken.

De psychologische impact blijft een trauma
waarmee je moet leren omgaan.
Deze opvolging blijft nog jarenlang nodig.
(PF1)
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Uit de resultaten van de werkgroepsessies blijkt dat het nodig is om huisartsen en
verpleegkundigen meer en beter te betrekken bij het langetermijnbeheer enerzijds, en om
een elektronisch waarschuwingssysteem te organiseren anderzijds. Dit omvat monitoring
om parameters te registreren waarmee de noden kunnen worden vastgestelden de
resultaten ervan te koppelen aan een verpleegkundige dienst. Tijdens de werkgroepsessie over verpleegkundige zorg waren de deelnemers het erover eens dat een dergelijk
systeem een snellere inschakeling van de eerste lijn mogelijk zou maken, en dat patiënten
zelfs sneller uit het ziekenhuis zouden kunnen worden ontslagen. Hoewel verzorgers
aangaven hiervoor klaar te zijn en interesse te hebben in zo’n rol en systeem, wezen zij er
ook op dat daarvoor meer personeel nodig zou zijn.
Er moet ook worden nagedacht over de oprichting van een communicatieplatform tussen
de ziekenhuiszorg en de eerste lijn, zodat alle patiënten volledige en optimale zorg krijgen.
KADER 2

Uittreksel uit het Europe’s Beating Cancer Plan, betreffende de ‘Smartcard’

Als onderdeel van het EBCP zal de Commissie het initiatief “Een beter leven
voor kankerpatiënten” lanceren. Het doel is om tegen 2022 een ‘Cancer Survivor
Smartcard’ te ontwikkelen, die een kort overzicht van de klinische voorgeschiedenis
bevat en de opvolging bevordert en monitort, inclusief de eigen ervaringen van de
patiënt. Deze persoonlijke en vrijwillige kaart zal de vorm aannemen van een uitwisselbare e-card of app die patiënten met professionals in contact brengt teneinde de
communicatie en coördinatie rond de medische opvolging te verbeteren.

De verpleegster van de borstkliniek was ook
mijn aanspreekpunt na mijn behandeling,
als het niet goed ging of als ik niet naar de
oncoloog of chirurg durfde te gaan.
Dat is goud waard!
(PF2)

Kankerbarometer - Editie 2021 — 17

5.3.2 ARBEIDS- EN VERZEKERINGSKWESTIES
Tijdens de werkgroepsessies over professionele re-integratie kwamen twee zaken
naar voren:
• de geleidelijke re-integratie op de arbeidsmarkt,
• toegang tot verzekeringen (ook voor zelfstandigen) en hypotheken.
Wat de re-integratie betreft, werd in een studie van de VUB en de ULiège de perceptie
van vrouwen belicht over de factoren die de terugkeer naar het werk na borstkanker
vergemakkelijken en verhinderen53. Een geleidelijke werkhervatting wordt naar voren
geschoven als een manier om het contact met de werkomgeving te behouden, en moet
worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Een koninklijk besluit van 201654 voorziet een
re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers.
Daarnaast heeft het Kankercentrum een pilootstudie uitgevoerd over de rol van zorgteams
in de ondersteuning van de sociaal-professionele re-integratie55. Hoewel patiënten
en zorgprofessionals deze rol aanvaardbaar achten, hebben die laatsten opleiding en
middelen (vooral tijd) nodig om de patiënten naar behoren te kunnen voorlichten en
ondersteunen. Zij zouden graag zien dat deze rol in hun dagelijkse praktijk wordt geïntegreerd en erkend. Stichting tegen Kanker financiert momenteel het project ‘Coaching &
Kanker’, dat zorgprofessionals opleidt die hun patiënten willen begeleiden bij hun
re-integratie in het dagelijkse leven56.
KADER 3

Uittreksel uit het Europe’s Beating Cancer Plan, betreffende de professionele re-integratie

De Commissie zal de lidstaten aanmoedigen om programma’s voor het verwerven van
nieuwe vaardigheden of bijscholing te stimuleren die (ex-)patiënten helpen bij hun
terugkeer naar de arbeidsmarkt, eventueel met financiering uit het Europees Sociaal
Fonds Plus. In 2022 zal de Commissie een nieuwe studie lanceren over de werkhervatting van (ex-)kankerpatiënten, waarbij het nationale beleid inzake werkgelegenheid
en sociale bescherming, evenals de resterende obstakels en uitdagingen, in kaart
zullen worden gebracht.
De experten van werkgroepsessies, benadrukten dat het belangrijk is een idee te
hebben van de economische impact van kanker en de behandeling ervan op individueel
niveau. Voor zover bekend werd tot nu toe nog geen enkele studie op bevolkingsniveau
uitgevoerd. Bij een poging in 201157 was al een aanzienlijk bedrag aan verborgen kosten
(directe en indirecte) naar boven gekomen.

Om ziek te kunnen zijn, moet je rijk zijn. Ondanks het ziekenfonds
heeft het me toch een fortuin gekost. Ik vind dat we niet
voldoende worden beschermd door de ziekenfondsen.
(PH2)
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Er zijn echter nog verschillende grijze zones waarvoor een sociaal-economisch bevolkingsonderzoek zou moeten worden uitgevoerd, dat een licht zou kunnen werpen op de delta
tussen de sociaal-economische situatie vóór/op het moment van de diagnose en in de
jaren daarna.
Wat de zelfstandigen betreft, moeten de revalidatiediensten in hun verzekering worden
opgenomen. In het algemeen zijn er aanzienlijke verschillen in wat ziekenfondsen en
verzekeringsmaatschappijen dekken58, bijvoorbeeld voor de korte revalidatieverblijven.
Hier moet een harmonisatie worden voorzien.
Sinds 1 februari 202059 is de wet op het recht om vergeten60 te worden van kracht. Deze
wet voorziet in het “recht om vergeten te worden” in de verzekeringswetgeving, wat het
voor mensen die hersteld zijn van kanker gemakkelijker moet maken om een schuldsaldoverzekering af te sluiten.
Deze wet is niet alleen van toepassing op een schuldsaldoverzekering die is aangegaan
omeen hypothecair krediet te dekken voor de aankoop of verbouwing van een eigen en
enige woning, maar ook op een schuldsaldoverzekering van een beroepskrediet.

5.3.3 ONCOPSYCHOLOGIE EN SOCIALE ONDERSTEUNING
In verband met psychosociale zorg in de oncologie werden drie belangrijke realiteiten
gemeld en besproken. Eerst en vooral verschilt het zorgaanbod na de acute fase van
de behandeling sterk tussen de instellingen onderling. Ten tweede zijn er taboes
die de toegang tot psychosociale zorg beperken. Ten derde is er een groot gebrek
aan middelen, zodat het verzoek vaak van de patiënten zelf moet komen, tenzij de
begeleiding wordt georganiseerd in het kader van een studie.
De beperkte middelen dwingen de professionals om alleen patiënten in acute nood te
behandelen. Met meer middelen zou het zorgaanbod en het aantal patiënten kunnen
worden uitgebreid, maar zou ook een systematische screening61 van de psychosociale
noden mogelijk zijn, zodat de zorgverlening kan worden afgestemd op patiënten die er
nood aan hebben. Gezien de zeer beperkte middelen wordt de zorg niet systematisch
aangepakt, wat momenteel de belangrijkste belemmering zou vormen voor vroegtijdige
psychologische hulp. Screening moet vroeger en systematischer worden overwogen om
patiënten die screening nodig hebben, niet te “missen”.
Er bestaan al verschillende (gevalideerde) tools62 en richtlijnen63,64,65 waarmee deze noden
kunnen worden beoordeeld, zoals de NCCN-richtlijnen66 of de EORTC-QLQ-SURV111vragenlijst67.

Ik ben behandeld in een klein ziekenhuis waar dingen kunnen
worden gedaan die in een groot ziekenhuis niet kunnen.
De verpleegkundigen kennen je naam, de scans kunnen sneller
gaan. Een gepersonaliseerde aanpak maakt een groot verschil.
(PF3)
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Het is belangrijk op te merken dat kinderen en jonge volwassenen (AYA’s) specifiekere
noden hebben, maar dat voor hen het aanbod vaak toegankelijker is.
Een belangrijk obstakel is hoe de patiënten zelf en hun familie dit soort ondersteuning
zien. Professionals melden dat het in sommige gezinnen soms taboe is om over
psychosociale hulp te praten of er een beroep op te doen. Sommigen vinden dat deze
ondersteuning enkel bestemd is voor mensen met (ernstige) psychische stoornissen,
hetgeen getuigt van een verkeerde perceptie.
Er is een gebrek aan consensus met betrekking tot welke elektronische gegevens moeten
worden geregistreerd, met name om de noden van de patiënten te bepalen, maar ook om
tools te ontwikkelen die de empowerment van de patiënt toelaten. Op dit moment moeten
veel actoren verschillende petten dragen en “moet iedereen alles doen”.
Allereerst moeten alle actoren op de hoogte zijn van het werk van hun collega’s, waarna
“actie-onderzoek”-projecten moeten worden georganiseerd als hulpmiddel voor de
uitwerking van een multidisciplinair klinisch en transmuraal kader voor psychosociale
zorg.
Experten wijzen er ook op dat dit soort ondersteuning moet worden georganiseerd in het
kader van gestandaardiseerde zorgpaden, waarin de minimale verantwoordelijkheden en
contacten met professionals worden beschreven al naargelang de noden. Deze trajecten
zouden kunnen worden opgebouwd als onderdeel van pluridisciplinaire oncologische
handleidingen68.

5.3.4 DE OPLEIDING VAN ZORGPROFESSIONALS
Het grootste probleem van nazorg is het gebrek aan opleiding van de zorgprofessionals
in dit domein, en met name op het vlak van communicatie. De professionals in de
verpleegkunde (werkgroepsessie van 3 februari) drongen ook aan op de erkenning van
gespecialiseerde opleidingen, die meer professionals ertoe zouden aanzetten om zich
te specialiseren. Daarnaast vormen de aan specialisatie verbonden kosten ook een
belemmering. Het zou goed zijn mochten de ziekenhuizen zich bezighouden met de
specialisatie van hun personeel op hun budget69. In een onderzoek van het CHi kwam
men ook tot deze vaststelling70.
Het Centrum voor Psycho-Oncologie (CPO)71 en het Cédric Hèle instituut72 (CHi)
organiseren communicatieopleidingen in de oncologie. Experten erkennen nochtans
de noodzaak om dit type opleidingen te integreren in de basisopleiding van alle zorgprofessionals73, zoals dat bijvoorbeeld in Zwitserland74 of aan de KULeuven gebeurt75.
Behalve communicatie moeten zorgprofessionals de rol en de competenties van hun
collega’s beter leren kennen om doorverwijzingen te verbeteren en te vergemakkelijken.
Verschillende hogescholen en universiteiten, alsook AXXON76,77 , organiseren specifieke
opleidingen voor kinesitherapeuten over de zorg voor kankerpatiënten78.
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5.4

Organisatorische en
haalbaarheidskwesties

5.4.1

TRANSMURALE ZORG EN THUISHULP EN -ZORG

In de nazorg ligt de grootste nood in het transmurale aanbod. De COVID-19-crisis heeft
de nood aan gespecialiseerde thuiszorg vergroot, waardoor verpleegkundigen de nodige
bloedstalen kunnen nemen en orale chemotherapie kunnen begeleiden. Helaas is er
geen financiering voor dit soort zorg.
Om dit aanbod te verbeteren, hebben de experten een reeks voorwaarden
opgesomd, hoofdzakelijk in verband met opleiding en middelen:
• een duidelijke omschrijving van de rol en de competenties van zorgprofessionals
in de oncologische nazorg,
• een inventaris van de middelen en het zorgaanbod op lokaal niveau (met oncologische expertise en ervaring),
• oprichting van “oncologische netwerken voor nazorg” op lokaal niveau om ervoor
te zorgen dat patiënten en zorgprofessionals weten waar ze terechtkunnen
wanneer dat nodig is,
• waarborgen dat alle patiënten zich kunnen verplaatsen79,80, vooral ouderen.

Deze voorwaarden moeten ook worden gekoppeld aan een uitbreiding van de nomenclatuur,
zodat expertise in de thuiszorg voor oncologiepatiënten wordt gewaarborgd, met inbegrip
van online raadplegingen voor verpleegkundige zorg.
In deze context organiseert de ULB een Universitair certificaat in geïntegreerde zorg in
poliklinische oncologie (Certificat d’Université en Soins Intégrés en Oncologie ambUlatoire
of SIOU)81. Een ander voorbeeld is de databank van het Cédric Hèle instituut van psychologen en seksuologen met ervaring in oncologie82.
Wat de middelen betreft, zijn er veel verschillen tussen de verzekeringen, vooral met
betrekking tot korte revalidatieverblijven. Daarom moeten de korte verblijven worden
geharmoniseerd, zodat alle patiënten gelijke toegang hebben tot revalidatiediensten.
In het algemeen zou het goed zijn om een “nazorgpakket” te overwegen voor oncologiepatiënten, met redelijke toegangsvoorwaarden of -criteria zodat de meeste patiënten er
gebruik van kunnen maken. Dit pakket moet zowel medische als sociale revalidatiebegeleiding omvatten, met een terugkeer naar sociale participatie. Ook hier zou een
koppeling met een gestandaardiseerd zorgpad nuttig zijn, waarin de individuele noden
duidelijk worden aangegeven.
Voor een goede uitvoering en coördinatie van de nazorg moet de thuiszorg, die in de
oncologie steeds belangrijker wordt, ook kunnen beschikken over efficiënte communicatiemiddelen (IT-tool).
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5.4.2 NAAR EEN GESTANDAARDISEERD TRAJECT OF
		 PLAN VOOR HET “LEVEN NA KANKER”
Ongeacht of het gaat om een nazorgplan of een postkankertraject, benadrukken de
experten de noodzaak van een betere organisatie en coördinatie van de oncologische
nazorg op een gestandaardiseerde en systematische manier, in het bijzonder voor de
eerste lijn.
De aanwezige experten waren het erover eens dat de organisatie van de nazorg gebaseerd
moet zijn op een evaluatie van de noden. Het doel zou zijn om de symptomen en
bijwerkingen (korte, middellange en lange termijn) te identificeren. Deze evaluatie zou
herhaaldelijk kunnen plaatsvinden (met vooraf vast te stellen regelmaat), maar zou vooral
duidelijk het spectrum van diensten afbakenen waartoe de patiënten toegang zouden
kunnen hebben, evenals de professionals die zouden kunnen worden ingeschakeld.
Er bestaan verschillende tools die gelijkwaardig zijn83, maar de experten dringen er ook
op aan dat deze evaluatie gekoppeld moet worden aan de activering van diensten en het
ontstaan van een recht voor patiënten.
Op dit moment lijkt een kloof zichtbaar tussen de noden en symptomen en de beschikbare diensten. Hoewel ziekenhuizen in veel van deze noden kunnen voorzien, worden
patiënten en huisartsen hierover onvoldoende geïnformeerd. Het zou nuttig zijn om
hen een gedetailleerde beschrijving te geven (welke dienst, door wie, voor wie/welke
problemen, enz.).
Uiteraard moet het patiëntperspectief (patient-reported outcome/experience measuresPROM’s84 en PREM’s) ook in rekening gebracht worden bij het opzetten van dit traject. Voor
sommige keuzes kunnen de resultaten van de PROM’s en PREM’s doorslaggevend zijn.
Bovendien moet dit traject aansluiten op een herziening van de financiering van de
oncologische nazorg. Het zou niet langer om het financieren van de prestaties gaan,
maar veeleer om een bepaalde algemene en pluridisciplinaire zorg. Het RIZIV herziet
momenteel ook de financiering en de inhoud van de MOC’s.85. Er hebben reeds zes
vergaderingen plaatsgevonden, maar die lopen achter op schema wegens het beheer
van de gezondheidscrisis.
Het Institut national du cancer français (INCa) beschikt over een survivorship taskforce
die aan de ontwikkeling van richtlijnen en goede praktijken in de ondersteunende zorg
werkt. Zij werken ook hard aan de verspreiding van correcte informatie onder patiënten
over de beschikbare diensten86,87.
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5.5

Monitoring, evaluatie en onderzoek

Momenteel is het grootste probleem voor de evaluatie van de oncologische revalidatiebegeleiding het gebrek aan een specifieke nomenclatuur. Dit maakt het onmogelijk
om administratieve gegevens te gebruiken voor de opvolging en de evaluatie. Dit
geldt zeker voor de opvolging van patiënten vanaf het moment dat zij het ziekenhuis
verlaten. Poliklinische zorg/diensten/voorzieningen worden slecht geregistreerd,
waardoor nu erg moeilijk is om dit soort analyses uit te voeren, hoewel ze erg
belangrijk zijn.
Experten erkennen de mogelijkheid om onderzoeksprojecten te organiseren die de
noden van patiënten en professionals op het gebied van zorg maar ook middelen zouden
aantonen. Dit zou op korte termijn informatie opleveren, maar ook voorkomen dat de
toch al zware registratiewerklast nog toeneemt. De uitvoering van projecten, zoals
doctorale projecten, zou hiervoor een goed middel zijn.
Een ander probleem betreft het gebrek aan registratie met betrekking tot de functionele
(fysiologische en psychische) status van oncologiepatiënten. Daartoe zou de overdracht
van dergelijke informatie aan bijvoorbeeld het Kankerregister moeten worden gedigitaliseerd. Een dergelijk e-platform, dat gebruik maakt van één enkele terminologie, is van
cruciaal belang voor informatie en gegevens van goede kwaliteit. Er is een grote nood
aan de ontwikkeling van IT-instrumenten in deze zin.
Een ander soort evaluatie betreft de kosten in verband met de professionele revalidatie
van kankerpatiënten. Aangezien dit niet in de nomenclatuur is opgenomen, is het bijna
onmogelijk om de kosten-batenverhouding en het rendement van de investering te
berekenen88.
Wat de psychosociale zorg betreft, beschikken de psychologen niet over een RIZIV-nummer.
Dit houdt een aanzienlijke beperking in voor het toezicht op hun activiteiten en evaluatie.
Voor onderzoek binnen dit domein moeten op dit moment medische dossiers geraadpleegd worden, wat voor psychologische zorg belangrijke ethische en privacyvragen
oproept die eerst moeten worden opgelost.
Een mogelijkheid zou een algemene systematische evaluatie zijn, zoals de QLQ-C30,
die gedurende het eerste jaar na de diagnose regelmatig wordt herhaald. De registratie
van deze metingen kan een beter inzicht geven in de noden van de patiënten en in
hoeverre het gezondheidssysteem daarop ingaat. Aan de hand van de resultaten van
dergelijke analyses zou ook een zorgpad kunnen worden uitgestippeld, gebaseerd op de
potentiële noden. Experten gaven hiervan een voorbeeld, met name het MacMillan Cancer
Support-initiatief in het Verenigd Koninkrijk.
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5.6

Conclusies en aanbevelingen

Investeren in de verwerving van inzicht in de huidige stand van zaken in nazorg
en ondersteunende zorg, met inbegrip van het perspectief van patiënten en zorgprofessionals.
Zoals in dit hoofdstuk werd vastgesteld, bestaat er geen specifieke nomenclatuur voor de
oncologische nazorg, wat de monitoring en retrospectieve evaluatie ervan zeer moeilijk
maakt.
Een prospectief bevolkingsonderzoek (representatieve steekproef te berekenen) zou
echter de toegang van kankerpatiënten tot nazorg en hun tevredenheid kunnen meten,
en een elektronisch registratiesysteem kunnen testen, zodat op lange termijn het
rendement van de investering zou kunnen worden geëvalueerd. Dit past binnen het
Smartcard-initiatief van de EC dat patiënten in de nabehandelingsfase gemakkelijker in
contact wil brengen met zorgprofessionals.
Vervolgens zou een interventie kunnen worden getest die gericht is op het opzetten van
multidisciplinair vervolgoverleg, waarbij alle nodige ondersteuning wordt geboden op
basis van de noden die de patiënten in overleg met de zorgprofessionals hebben bepaald.
Lokale expertise in kaart te brengen en lokale netwerken voor oncologische
nazorg opzetten
Zorgprofessionals met ervaring en expertise in de nazorg en die ambulante of thuiszorg
kunnen verlenen, moeten op lokaal (bv. gemeentelijk) niveau in een register worden
opgenomen en netwerken vormen. In deze netwerken zouden lokale multidisciplinaire
teams worden opgenomen die hoofdzakelijk poliklinische ondersteunende zorg bieden
(lichamelijke en psychosociale revalidatie, tertiaire preventie, esthetisch advies en
esthetische begeleiding, enz.). De communicatie en coördinatie van deze netwerken
moet worden ondersteund door elektronische hulpmiddelen, die ook kunnen worden
gekoppeld aan professionals in de ziekenhuizen.
Realisatie van een economische studie omtrent de kosten en het rendement op
investering voor revalidatie en socioprofessionele rehabilitatie
Om te kunnen pleiten voor een meer systematische ondersteuning en uitvoering van
sociaal-professionele re-integratieprogramma’s, moeten de noodzaak, de prestaties
en de kosten-batenverhouding ervan worden aangetoond. Daartoe zijn epidemiologische studies (gebaseerd op administratieve gegevens), maar ook actie-onderzoek en
economische studies nodig, die dringend moeten worden georganiseerd.
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Ontwikkeling van een gestandaardiseerd zorgtraject voor oncologische nazorg met
elektronische monitoring
Een coherente, gestandaardiseerde organisatie en een goede communicatie en coördinatie tussen de betrokken actoren zijn cruciaal in de oncologische nazorg. Met het
oog op een billijke toegang voor alle patiënten en de monitoring en evaluatie van een
opvolging moet een gestandaardiseerd traject worden opgezet. Idealiter omvat dit een
recurrente evaluatie en identificatie van de specifieke noden. Maar ook de activering
van de relevante actoren op basis van de noden en elektronische monitoring van noden
en symptomen via een waarschuwingssysteem dat aan een verpleegkundige dienst
gekoppeld is,. Bovendien zou de eerstelijnszorg sneller kunnen worden geïntegreerd,
net als de educatie van patiënten op basis van hun autonomiebehoeften.

Kankerbarometer - Editie 2021 — 25

5.7
1.

Referenties

Cancer Survival in Belgium, Belgian Cancer Registry, Brussels 2012
Beschikbaar op: https://kankerregister.org/media/docs/publications/CancerSurvivalinBelgium.PDF

2. European guide for quality national cancer control programmes / editors Tit Albreht et al. - El. book. - Ljubljana: National
Institute of Public Health, 2015
3. Association Francophone des Soins Oncologiques de Support: https://www.afsos.org/liste-complete-referentiels/
4. Belgian Cancer Registry, Cancer Prevalence in Belgium 2010, Belgian Cancer Registry, Brussels 2014
5. Survivorship and rehabilitation: policy recommendations for quality improvement in cancer survivorship and rehabilitation
in EU Member States. Beschikbaar op: https://www.cancercontrol.eu/archived/uploads/images/Guide/042017/CanCon_
Guide_7_Survivorship_LR.pdf
6. SIOPE: The Survivorship Passport: https://siope.eu/activities/joint-projects/survivorship-passport/
7.

ESMO. Patient Guide on Survivorship
FR: https://www.esmo.org/content/download/147200/2660987/file/ESMO-Guide-pour-les-Patients-Survie.pdf
EN: https://ecpc.org/wp-content/uploads/2019/08/ESMO-Patient-Guide-Survivorship-1.pdf

8. Institute of Medicine (IOM) and National Research Council. 2006. From Cancer Patient to Cancer Survivor: Lost in
Transition Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/11613.
9. BSMO Cancer survivorship Task Force: https://www.bsmo.be/task-forces/cancer-survivorship/
10. ESMO Guidelines: https://www.esmo.org/guidelines
11. Denlinger C.S. (NCCN) et al. Survivorship, Version 2.2020. Featured Updates to the NCCN Guidelines. Journal of National
Cancer Care Network 18(8):1016-1023.
Beschikbaar op: https://jnccn.org/view/journals/jnccn/18/8/article-p1016.xml#:~:text=The%20NCCN%20Guidelines%20
for%20Survivorship,including%20those%20in%20primary%20care.
12. Rapport Ronde Tafel ‘Zorg na kanker in België’. College voor Oncologie, Kankercentrum van Sciensano, Kom Op Tegen
Kanker
FR: https://www.collegeoncologie.be/sites/collegeoncologie.be/files/inline-files/FRrapport_tableronde_soinsaprescancer_0.pdf
NL: https://www.collegeoncologie.be/sites/collegeoncologie.be/files/inline-files/NLrapport_rondetafel_zorgnakanker.pdf
13. Beleidsnota: Zorg na kanker in België: Uitdagingen en opportuniteiten voor de komende regeerperiode.
FR: https://www.collegeoncologie.be/sites/collegeoncologie.be/files/inline-files/FRnotepolitique_soinsaprescancer_0.pdf
NL: https://www.collegeoncologie.be/sites/collegeoncologie.be/files/2019-07/NLbeleidsnota_zorgnakanker.pdf
14. Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen (10 januari 1991)
FR: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1991011030&table_name=loi
NL: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1991011030&table_name=wet
15. RIZIV. Zorgtrajecten voor chronisch zieken
FR: https://www.inami.fgov.be/fr/themes/qualite-soins/Pages/trajets-de-soins.aspx
NL: https://www.inami.fgov.be/nl/themas/zorgkwaliteit/Paginas/Zorgtrajecten.aspx
16. Désiron, H. (2010). Occupational therapy and return to work for breast cancer survivors. WFOT Bulletin, 61, 45-51
17. RIZIV. Terugbetaling van kinesitherapie voor de aandoeningen op de lijsten ‘Fa’ en ‘Fb’
FR: https://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/sante/kinesitherapeutes/Pages/remboursementkinesitherapieepathologies-listes-fa-fb.aspx#:~:text=%E2%80%8B,-Pathologies%20de%20la&text=7%2C%20
%C2%A714%2C%205%C2%B0,avec%20un%20remboursement%20moins%20important.
NL: https://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/kinesitherapeuten/Paginas/terugbetalingkinesitherapie-aandoeningen-lijsten-fa-fb.aspx
18. Maison Mieux-Être van het Grand Hôpital de Charleroi (GHDC): https://www.ghdc.be/maison-mieux-etre
19. Stichting tegen Kanker. 30 nieuwe projecten met fysieke activiteiten
FR: https://www.cancer.be/nouvelles/socialgrants
NL: https://www.kanker.be/nieuws/socialgrants
20. Omzendbrief VI nr. 2020/91 van 7 december 2020. Van toepassing vanaf 1 januari 2021. Tarieven voor eerstelijns
psychologische zorg
FR:https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarif_ppl_orthopedagogue_psychologue_clinique_20210101.pdf
NL: https://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/individuele-verzorging/honoraires/Paginas/
klinisch-psycholoog.aspx
21. Merckaert I et al. Cancer patient’s desire for psychological support: prevalence and implications for screening patient’s
psychological needs. Psycho-Oncology 2009 DOI: 10.1002/pon.1568
22. Willems R.A et al. Cancer survivors in the first year after treatment: the prevalence and correlates of unmet needs in
different domains. Psycho-Oncology 2016. 25: 51-57

Kankerbarometer - Editie 2021 — 26

23. FOD Volksgezondheid. Gids sociaal werk in ziekenhuizen 2016
FR: https://www.hospisoc.be/publications/58/Hospisoc_Publication_58.pdf?zid=958667
NL: https://www.health.belgium.be/nl/gids-sociaal-werk-ziekenhuizen-0
24. Groupe Jolimont. Aides Sociales et Financières autour du cancer. Août 2018
FR: https://www.hospisoc.be/publications/72/Hospisoc_Publication_58.pdf?zid=855540
25. Kankercentrum, Sciensano. Stand van zaken in de strijd tegen kanker. 2016
Beschikbaar op:
FR: https://www.e-cancer.be/fr/evaluation-des-mesures-prises-dans-le-cadre-de-la-lutte-contre-le-cancer-2016
NL: https://www.e-cancer.be/nl/evaluatie-van-maatregelen-genomen-de-strijd-tegen-kanker-2016
26. FOD Werkgelegenheid. Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers
FR: https://emploi.belgique.be/fr/themes/bien-etre-au-travail/la-surveillance-de-la-sante-des-travailleurs/reintegrationdes#toc_heading_5
NL: https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/het-gezondheidstoezicht-op-de-werknemers/re-integratie-van
27. Jaarverslag RENTREE 2020. Februari 2021
28. Stichting tegen Kanker. Professionele re-integratie na kanker (PRINK)
FR: https://www.cancer.be/aide-aux-patients/projets-sociaux-soutenus/laur-ats-social-grants-2015/r-insertionprofessionnelle
NL: https://www.kanker.be/pati-ntenhulp/gesteunde-sociale-projecten/social-grants-2015-de-laureaten/professionele-re
29. Officiële website: https://travailetcancer.org/#services
30. European Social Funds (ESF)- EMIOR Project
https://www.esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart/emior-0
31. Jessa Ziekenhuis, Kom op tegen Kanker, Associatie KULeuven. Borstkanker Re-integratie vanuit Gezondheidszorg:
BRUG-interventie
https://www.beswic.be/sites/default/files/public/content/download/files/ppt_huget_desiron_21_03_2016.pdf
32. Kiasuwa-Mbengi Régine. Etude de l’évolution de la position socioéconomique des travailleurs atteints de cancer.
(Studie van de evolutie van de sociaal-economische positie van werknemers met kanker) Mesure et déterminants du retour
au travail après cancer. (Meting en determinanten van de terugkeer naar de werkvloer na kanker) Doctoraatsthesis
ULB-ESP 2019.
Beschikbaar op: https://difusion.ulb.ac.be/vufind/Record/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/283937/Holdings
33. Lefevere et al. 2019. Arbeidsmarktposities en het gebruik van ziekte-uitkeringen door langdurig overlevende (ex-)
kankerpatiënten in België. Een grootschalige, longitudinale analyse op basis van administratieve gegevens. Centrum voor
Sociaal Beleid – Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen In samenwerking met de Stichting Kankerregister
Beschikbaar op: https://repository.uantwerpen.be/desktop/irua
34. Kiasuwa-Mbengi et al. The EMPCAN study: protocol of a population-based cohort study on the evolution of the socioeconomic position of workers with cancer. Archives of Public Health 2019 77:15
35. Kiasuwa-Mbengi et al. Assessing factors associated with long-term work disability after cancer in Belgium: a populationbased cohort study using competing risks analysis with a 7-year follow-up. BMJ Open 2018;8:e014094. doi: 10.1136/
bmjopen-2016-014094
36. Christelijke mutualiteit. Borstkanker en arbeidsongeschiktheid
https://www.cm.be/media/CM-INFO-NL-276-Arbeidsongeschiktheid_tcm47-60113.pdf
37. RIZIV. Oncofreezing: behoud van de vruchtbaarheid Terugbetaling in een geconventioneerd gespecialiseerd centrum
FR: https://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/etablissements-services/hopitaux/soins/Pages/oncofreezingremboursement-centre-specialise.aspx
NL: https://www.inami.fgov.be/nl/professionals/verzorgingsinstellingen/ziekenhuizen/zorg/Paginas/oncofreezing-behoudvruchtbaarheid.aspx
38. Belgian Register for Assisted Procreation. Lijst van de geconventioneerde centra: https://www.belrap.be/Public/Centres.aspx
39. De Specialist, 2 november 2018. De Block breidt terugbetaling oncofreezing uit naar sommige niet-kankerpatiënten
https://www.despecialist.eu/nl/nieuws/de-block-breidt-terugbetaling-oncofreezing-uit-naar-sommige-niet-kankerpatienten.
html
40. Piette C. et al 2018. Lessons learnt from the medical and psychosocial evaluation of childhood acute lymphoblastic
leukemia (ALL) survivors enrolled in EORTC Children Leukemia Group Trials between 1971 and 1998 and future
perspectives for long-term outcome research. Journal of Cancer Policy 15 (B): 82-86.
41. Dr Caroline Piette. Daily Sciences, Mars 2018. Christian Du Brulle « Quelle fertilité pour les anciens enfants leucémiques ?»
https://dailyscience.be/08/03/2018/quelle-fertilite-pour-les-anciens-enfants-leucemiques%E2%80%A8%E2%80%A8%E
2%80%A8%E2%80%A8%E2%80%A8/
42. Centre hospitalier universitaire de Liège. Vivre sa sexualité après le cancer. (Seksualiteit na kanker)
https://www.chuliege.be/jcms/c2_19716778/en/institut-de-cancerologie-arsene-burny/vivre-sa-sexualite-apres-le-cancer
43. Van Coillie et al. 2020. Kanker heb je met twee. Beschikbaar op: https://www.kankerhebjemettwee.be/wp-content/
uploads/2020/05/BROCHURE-KANKER-HEB-JE-MET-TWEE.pdf

Kankerbarometer - Editie 2021 — 27

44. European Cancer League (ECL). Cancer & Sex: everything professionals should discuss with their patients but maybe were
afraid to start...
Beschikbaar op: https://www.europeancancerleagues.org/wp-content/uploads/ECL-Cancer-and-Sexuality-Leaflet-HCP_
September-2020.pdf
45. Olson B. and Marks D.L. Pretreatment Cancer-Related Cognitive Impairment- Mechanisms and Outlook. Cancers 2019.
11(5):687.
Beschikbaar op: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6562730/#:~:text=Overall%2C%20an%20estimated%20
30%25%20of,4%2C5%2C6%5D.
46. Lange M. et al. Cancer-related cognitive impairment : an update on state of the art, detection, and management strategies
in cancer survivors. Annals of Oncology 3(12):1925-1940.
Beschikbaar op: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092375342032562X
47. Stagl JM et al. A randomized controlled trial of cognitive-behavioral stress management in breast cancer: survival and
recurrence at 11-year follow-up. Breast Cancer Research and Treatment, 2015;154(2):319–328.
48. Robinson KE et al. A quantitative meta-analysis of neurocognitive sequelae in survivors of pediatric brain tumors. Pediatric
Blood Cancer, 2010;55(3):525–531.
49. Denlinger C.S et al. Survivorship: Cognitive Function, Version 1.2014, Journal of National Cancer Care Network 12, 7: 976-977
Beschikbaar op: https://jnccn.org/view/journals/jnccn/12/7/article-p976.xml?ArticleBodyColorStyles=pdf-5590
50. Emotional Freedom Techniques to Reduce Patient Reported Cognitive Complaints in Cancer Survivors (EMOTICON)
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02771028
51. RIZIV. Geconventioneerde gespecialiseerde centra en revalidatiecentra
FR: https://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/etablissements-services/centres-reeducation/Pages/default.aspx
NL: https://www.inami.fgov.be/nl/professionals/verzorgingsinstellingen/revalidatiecentra/Paginas/default.aspx
52. International Agency for Research on Cancer, WHO. Cancer prevention. In dos Santos Silva I, ed. Cancer epidemiology:
principles and methods. Lyon, IARC Press; 1999:355–380.
53. Mairiaux Ph, Van Hoof et Schippers N. Etude « Cancer du sein et emploi ». Avril 2016- ULiège, VUB, Pink Ribbon, Fondation
Roi Baudouin
Beschikbaar op: https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/202899/1/160420%20Cancer%20du%20sein%20et%20emploi_
rapport%20final%20FRB-KBS.pdf
54. Het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de
werknemers wat de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers betreft
FR: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2016102808&table_name=loi
NL: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2016102808&table_name=wet
55. Kiasuwa Mbengi et al. The role of intramural health professionals in in the early sensitization of Belgian workers with
cancer to their return-to-work. An observational stud.
Beschikbaar op: https://www.e-cancer.be/fr/step/etude-pilote-le-role-des-equipes-soignantes-intra-murales-dans-lasensibilisation-precoce-des
56. Stichting tegen Kanker: “Coaching & Cancer” - uw gids terug naar het werk
FR: https://www.cancer.be/travail
NL: https://www.kanker.be/werk
57. Paccolet J. et al. De medische en niet-medische kosten van kankerpatiënten (VLK, HIVA-KULeuven)
https://core.ac.uk/download/pdf/34510214.pdf
58. Geluykens Wim. Privéverzekeringen en kanker. Campagne Kankerlijn. Augustus 2020
59. Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen waarbij voor bepaalde persoonsverzekeringen
een recht om vergeten te worden wordt ingevoerd 4 april 2019
FR: https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2019040426
NL: https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2019040426&table_name=wet
60. European Cancer Patient Coalition: The right to be forgotten
https://ecpc.org/policy/the-right-to-be-forgotten-a-new-research-project/
61. Schouten et al. Systematic screening and assessment of psychosocial well-being and care needs of people with cancer.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2019 (3):3
62. Biddle et al. Patients’ and clinicians’ experience of holistic needs assessment using a cancer distress thermometer and
problem list: A qualitative study. European Journal of Oncology Nursing 2016 (23):59-65
63. Turnbull MacDonald G.C. et al. Psychosocial care for cancer: a framework to guide practice, and actionable
recommendations for Ontario. Current oncology 2012 19(4):209- 216
Beschikbaar op: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3410830/pdf/conc-19-209.pdf
64. Turner J. et al. Clinical practice guidelines for the psychosocial care of adults with cancer. Psycho-Oncology 2005 14: 159173. beschikbaar op: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/pon.897?casa_token=dHnAg1bZ1N4AAAAA:KSwc8AKQ
k1HMLcJNDZdoMnJ4XbyMrDJcbu6rPCKTNoBsjAVjhGpASCuMR9PAMzA7Aut4qeEj-CG71ms9
65. NCCN guidelines for patients distress during cancer care.
Beschikbaar op: https://www.nccn.org/patients/guidelines/content/PDF/distress-patient.pdf

Kankerbarometer - Editie 2021 — 28

66. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology . Distress Management (Version 2.2021- January 5, 2021
https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/distress.pdf
67. European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC). Survivorship questionnaire
https://qol.eortc.org/questionnaire/surv111/
68. College voor Oncologie. Oncologisch handboek en richtlijnen voor de klinische praktijk
NL: https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/sites/default/files/documents/college_van_geneesheren_voor_
oncologie/12236472.pdf
69. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van
het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen - 23 juni 2019
FR: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2019062302
NL: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2019062302&table_name=wet
70. Cédric Hèle instituut, Septembre 2019. Vinger aan de pols: psychosociale opleidings- en onderzoeksnoden bij
oncozorgverleners in ziekenhuizen
https://www.chicom.be/sites/default/files/onderzoeksrapport_finaal.pdf
71. Centrum voor Psycho-Oncologie van het Jules Bordet Instituut. Officiële website: https://www.psycho-oncologie.be/formation/
formation-initiale-a-la-communication/
72. Cédric Hèle instituut. Opleiding Afstand en nabijheid in communicatie in oncologie
https://www.chicom.be/evenementen/chi-opleiding-afstand-en-nabijheid-communicatie-oncologie-5-daagse
73. Centre hospitalier universitaire de Liège (V. Vierset, B. Fohn en P. Firket) 2012. S’évaluer pour se former à la communication
clinique (Jezelf beoordelen om te leren over klinische communicatie)
http://www.ifres.ulg.ac.be/colloque2012/wp-content/uploads/2012/01/S%C3%A9valuer-pour-se-former-%C3%A0-lacommunication-.pdf
74. Bourquin C. et Stiefel F. Formation à la communication clinique : malaise dans la médecine. Revue Médicale Suisse 2017,
13 :350-352.
Beschikbaar op: https://www.revmed.ch/RMS/2017/RMS-N-549/Formation-a-la-communication-clinique-malaise-dans-lamedecine
75. Katholiek Universiteit Leuven. Vaardigheden en communicatie (onderwijsaanbod 2020-2021)
https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/syllabi/n/U03C8AN.htm#activetab=doelstellingen_idp1599904
76. AXXON. Opleidingen voor en door kinesitherapeuten
FR: https://www.axxon.be/ckfinder/userfiles/files/Brochure%20Formations%202020%20-%20FR.pdf
NL: https://www.axxon.be/ckfinder/userfiles/files/Brochure%20Formations%202020%20-%20NL.pdf
77. Cochrane Belgium. Lijst van door AXXON uitgevoerde studies
https://belgium.cochrane.org/fr/information-ressources/cochrane-corners/axxon-frnl
78. AXXON KineCoach® Oncologie. Officiële website (NL): https://www.axxon.be/nl/kinecoach-2020/
79. Alles over kanker. Tussenkomsten voor vervoer bij kanker
https://www.allesoverkanker.be/tussenkomsten-voor-vervoer-bij-kanker#:~:text=De%20verplichte%20ziekteverzekering%20
betaalt%200,effectieve%20woonplaats%20en%20het%20ziekenhuis.
80. Agence wallonne pour une vie de qualité (AVIQ). Niet-dringend medisch vervoer
http://sante.wallonie.be/?q=sante/soins-hospitaliers/legislation/transport-medico-sanitaire
81. Université Libre de Bruxelles (ULB). Certificat d’Université en Soins Intégrés en Oncologie ambulatoire (SIOU)
https://www.ulb.be/fr/programme/fc-508#programme
82. Cédric Hèle instituut (CHI). Oncohulp Vlaanderen: https://www.chicom.be/nieuws/oncohulp-vlaanderen
83. Richardson et al. Patients’ needs assessment in cancer care: review of assessment tools. Supportive care in cancer 2007:
15(10):1125-44
84. Nicolaije KA et al. Impact of an automatically generated cancer survivorship care plan on patient-reported outcome in routine
clinical practice: longitudinal outcomes of a pragmatic, cluster, randomized trial. Journal of clinical Oncology 2015 33:35503559.
85. RIZIV. Multidisciplinair oncologisch consult (MOC)
FR: https://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/sante/medecins/soins/Pages/consultation-oncologique-multidisciplinaire-com.
aspx
NL: https://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/artsen/verzorging/Paginas/multidisciplinaironcologisch-consult-moc.aspx
86. Institut National du cancer (INCa). Axes opportuns d’évolution du panier des soins oncologiques de support- Réponse saisine
https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Axes-opportuns-d-evolution-du-panier-dessoins-oncologiques-de-support-Reponse-saisine
87. Institut National du cancer (INCa). Quels sont les soins de support ?
https://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Qualite-de-vie/Soins-de-support/Definition
88. Mewes JC. et al. 2015 Return-to-work intervention for cancer survivors: budget impact and allocation of costs and returns in
the Netherlands and six major Eu-countries. BMC Cancer 15:899

Kankerbarometer - Editie 2021 — 29

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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Cancer survivorship: nazorg en
leven na kanker
Thema’s
Aanbod en kwaliteit
van de zorg

Vaststellingen

Aanbevelingen

Er is een positieve evolutie waar
te nemen in de overlevingscijfers
(vijf jaar), waardoor meer mensen
gere-integreerd worden.

Ontwikkelen van een
gestandaardiseerd zorgtraject met
een elektronische opvolging die
beantwoordt aan alle zorgnoden
en noden voor informatie.

De noden van jongeren, volwassenen
en ouderen zijn verschillend.
De zorg en ondersteuning na kanker
worden niet op een coherente, noch
op een systematische wijze georganiseerd; er bestaan ongelijkheden in
de toegankelijkheid.
Er bestaan taboes bij de bevolking
met betrekking tot psychosociale
zorg.
Het aanbod voor transmurale zorg
is te beperkt en niet voldoende
gekend.
Personeelsmiddelen
en financiering

Zorgprofessionelen zijn niet
voldoende op de hoogte van elkaars
rollen en vaardigheden.
Het aanbod aan transmurale zorg
is onbekend bij zorgprofessionelen,
patiënten en hun naasten.
Zorgprofessionelen missen
opleidingen inzake communicatie
naar patiënten en hun naasten.

Inventariseren van lokale expertise
en opzetten van lokale netwerken
voor oncologische nazorg en zorgen
voor de coördinatie ervan op individueel niveau.
De toegang tot de nazorg verzekeren
voor (ex)patiënten voor de aspecten
van zorg waaraan zij nood hebben,
gebaseerd op een evaluatie van hun
noden.

De toegankelijkheid voor
(ex)patiënten tot nazorg en
ondersteuning na kanker is te
beperkt op lange termijn.
Onderzoek, evaluatie
en innovaties

De oncologische nazorg kent
geen specifieke nomenclatuur,
wat monitoring en retrospectieve
evaluaties belemmert.
De perspectieven van patiënten en
hun naasten op lange termijn zijn
onbekend.
Onvoldoende gegevens omtrent: de
levenskwaliteit op lange termijn; het
verkregen type zorg; de functionele
status.

Investeren in het verwerven van
inzichten in de huidige stand van
zaken met betrekking tot de zorg en
ondersteuning na kanker, waaronder
de perspectieven van patiënten en
zorgprofessionelen.
Realiseren van een economische
studie omtrent de kosten en het
rendement van investering voor
wat betreft de revalidatie en socioprofessionele rehabilitatie.

Men houdt geen rekening met
kosten-baten ratio’s voor revalidatieprogramma’s, met name beroepsrevalidatie.
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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.
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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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