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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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7
CASE STUDY:
(EX-)PATIËNTEN MET
BORSTKANKER IN
EEN VROEG STADIUM
Er wordt over borstkanker in een vroeg stadium (Early Stage Breast Cancer, ESBC)
gesproken wanneer de kanker niet verder verspreid is dan de borst of de axillaire
(=oksel) lymfeknopen. Op vraag van Stichting tegen Kanker werd binnen de
BCB2021 een poging ondernomen om te bekijken in welke mate deze groep
patiënten verschillen ervaart m.b.t. de oncologische zorg in België.
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In de BCB2021 enquête (zie 1.2.3), van de 622 (ex-)patiënten wiens resultaten werden verzameld,
waren er 329 (ex-)patiënten met een diagnose van borstkanker in een vroeg stadium (borstkanker,
beperkt tot één orgaan). De antwoorden op de vragen werden vergeleken tussen deze groep en
alle andere respondenten (Non Early Stage Breast Cancer, Non-ESBC). Significante verschillen
werden met behulp van Chi-kwadraattoetsen (χ2) opgespoord. Enkel voor palliatieve zorg werden
geen resultaten weerhouden, slechts 13 patiënten gaven in de survey aan zich in deze zorgfase
te bevinden. Van de 73 uitgevoerde Chi-kwadraattoetsen werden er slechts vijf met significant
verschillende resultaten (p < 0,05) weerhouden voor de groep van borstkankerpatiënten in
een vroeg stadium. Deze resultaten worden hieronder voorgesteld.
ESBC patiënten gaven vaker aan dat ze genoeg informatie krijgen omtrent de verbanden tussen
ongezonde gewoontes of levensstijlen en het risico op kanker (70,82%) in vergelijking met non-ESBC
patiënten (61,77%). Patiënten uit deze laatste groep gaven daarentegen vaker aan het noch eens,
noch oneens te zijn met de opgegeven stelling (23,55%) dan ESBC patiënten (11,25%) (figuur 1).
FIGUUR 1

Verschil tussen ESBC en non-ESBC patiënten voor wat betreft de informatie die ze krijgen rond
aan kanker gerelateerde risicogedragingen of -factoren
IK KRIJG GENOEG INFORMATIE OVER DE VERBANDEN TUSSEN ONGEZONDE GEWOONTES OF
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Wanneer gevraagd werd naar de ondersteuning en de kwaliteit van de ondersteuning die
patiënten krijgen/kregen tijdens hun behandeling gaven meer ESBC patiënten aan goed
of zeer goed begeleid te worden of geweest te zijn door hun kinesitherapeut (50,76%)
in vergelijking met kankerpatiënten met een andere diagnose (38,57%) (figuur 2). In deze
laatste groep echter, gaven meer patiënten aan dat ze geen contact hebben/hadden met
een kinesitherapeut (53,24%) dan bij de groep van ESBC patiënten (40,12%).
FIGUUR 2

Verschil tussen ESBC en non-ESBC patiënten voor wat betreft de kwaliteit van ondersteuning
door de kinesitherapeut
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Bij patiënten die zich in de nazorgfase bevinden, gaven ESBC patiënten vaker aan
zich zeer slecht of slecht ondersteund te voelen bij het beheren van bijwerkingen
en symptomen (12,79% tegenover 9,92% bij non-ESBC patiënten) (figuur 3).
Non-ESBC patiënten gaven frequenter aan dit type van ondersteuning goed of zeer goed
te vinden (62,59% tegenover 53,43%). ESBC patiënten gaven vaker aan de kwaliteit
van deze ondersteuning redelijk te vinden (22,83%) dan non-ESBC patiënten (12,98%).
Deze laatste groep gaf daarenboven ook aan hier minder vaak nood aan te hebben
(10,69% vs. 3,65%).
FIGUUR 3

Verschil tussen ESBC en non-ESBC patiënten voor wat betreft de kwaliteit van het beheren
van symptomen en bijwerkingen in de nazorgfase
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Met betrekking tot de toegankelijkheid van sociale ondersteuning in de nazorgfase
gaven beide groepen patiënten vaak aan hier geen nood aan te hebben, hoewel dit
minder vaak het geval was bij non-ESBC patiënten (49,62% tegenover 61,47% bij
ESBC patiënten) (figuur 4).
FIGUUR 4

Verschil tussen ESBC en non-ESBC patiënten voor wat betreft de kwaliteit van de sociale
ondersteuning in de nazorgfase
HOE ZOU U DE TOEGANKELIJKHEID OMSCHRIJVEN VAN DE VOLGENDE TYPE
ONDERSTEUNING: “SOCIALE ONDERSTEUNING”? (%)
Geen borstkanker in een vroeg stadium

ABSOLUUT NIET TOEGANKELIJK

NIET TOEGANKELIJK

TOEGANKELIJK

6,11

1,38

16,79

14,22

15,27

8,26

6,11

7,34

49,62

61,47

Borstkanker in een vroeg stadium

ZEER TOEGANKELIJK

GEEN NOOD AAN

Kankerbarometer - Editie 2021 — 06

Voor wat betreft de kwaliteit van ondersteuning voor fysieke rehabilitatie en revalidatie
(figuur 5) en de kwaliteit van de ondersteuning door de kinesist tijdens de nazorgfase
(figuur 6) gaven ESBC patiënten en non-ESBC patiënten vaak aan hier geen nood aan te
hebben (resp. 26,15% en 33,59% en 33,49% en 49,62% voor de kinesist). Voor zowel
EBSC patiënten als non-ESBC patiënten wordt de kwaliteit grotendeels als goed of zeer
goed ervaren (resp. 55,96% en 42,75% en 56,42% en 37,40% voor de kinesist).
FIGUUR 5

Verschil tussen ESBC en non-ESBC patiënten voor wat betreft de kwaliteit van de
ondersteuning bij fysieke rehabilitatie en revalidatie in de nazorgfase
HOE ZOU U DE KWALITEIT OMSCHRIJVEN VAN DE VOLGENDE TYPE ONDERSTEUNING:
“FYSIEKE REHABILITATIE EN REVALIDATIE”? (%)
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FIGUUR 6

Verschil tussen ESBC en non-ESBC patiënten voor wat betreft de kwaliteit van de
ondersteuning door de kinesitherapeut in de nazorgfase
HOE ZOU U DE ONDERSTEUNING DIE U KREEG VAN UW KINESITHERAPEUT OMSCHRIJVEN? (%)
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Over het algemeen zijn er weinig significante verschillen waargenomen in de ervaringen
van de patiënten tussen beide groepen. De hier uitgevoerde analyses blijven echter
beperkt. Diepgaandere kwantitatieve en kwalitatieve analyses op de vergaarde resultaten
zouden bijkomende inzichten kunnen opleveren.
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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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