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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

BRECHT GUNST
MANAGER DPT EXPERTISE

DR. VERONIQUE LE RAY
MEDISCH DIRECTEUR

DR. ANNE BOUCQUIAU
MEDISCH DIRECTEUR 
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TRANSVERSALE EN 
TERUGKERENDE THEMA’S  
Tijdens de 16 werksessies, die kaderden binnen de specifieke domeinen en thema’s, 
kwamen bepaalde zaken regelmatig aan bod en gingen bepaalde thema’s over de 
organisatie van de kankerzorg in het algemeen. 

Oncologische aandoeningen hebben nood aan een multidisciplinaire aanpak op 
middellange en lange termijn. Deze noodzaak maakt communicatie, coördinatie en 
samenwerking tussen alle betrokken actoren noodzakelijk. 

 

8
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8.1 Continuïteit van de zorg  
8.1.1 INVESTEREN IN TRANSMURALE ZORG:   
 EXPERTISE, COMMUNICATIE EN COÖRDINATIE 

Zowel patiënten als zorgprofessionelen erkenden de nood aan een betere organisatie 
van de ondersteunende zorg, d.w.z. de zorg die volgt op de acute fase van de 
behandeling, inclusief psychosociale ondersteuning.  

Daartoe moet de beschikbare transmurale expertise worden uitgebreid en toegankelijk 
zijn voor alle patiënten, rekening houdend met hun behoeften.  

In de toekomst zal transmurale zorg, waaronder thuiszorg, steeds belangrijker 
worden. Om deze overgang mogelijk te maken, moet aan bepaalde voorwaarden 
worden voldaan:

• de oprichting van een national hub, zodat de verschillende betrokken actoren op de 
hoogte kunnen worden gebracht van genomen besluiten of aangebrachte wijzigingen,

• de identificatie van lokale netwerken voor oncologische zorg,

• een coördinerende functie voor de zorg buiten het ziekenhuis,

• een wettelijk kader om de toegang tot ondersteunende zorg te garanderen,

• een grotere betrokkenheid bij en erkenning van de rol van de eerstelijn, met een betere 
toegang tot patiënteninformatie/-dossiers.

Bovendien bieden nieuwe therapieën de mogelijkheid om thuis behandeld te worden, 
waardoor de behoefte aan gekwalificeerd zorgpersoneel in deze setting nog groter wordt.  

8.1.2 EEN GESTANDAARDISEERD ZORGTRAJECT:   
 VERZEKEREN VAN KWALITEIT EN GELIJKHEID

De experten benadrukten dat er moet worden nagedacht over een gestandaardiseerd 
zorgtraject. Het doel is echter niet de behandelingen te standaardiseren, maar ervoor  
te zorgen dat alle patiënten gelijke toegang hebben tot de diensten die zij nodig hebben, 
ongeacht de instelling of de behandelende zorgprofessionelen. De nadruk werd gelegd  
op de te grote variabiliteit van de beschikbare en aan de patiënten aangeboden zorg, 
vooral wat de ondersteunende zorg betreft.  

De ontwikkeling van dergelijke trajecten zou helpen om ongelijkheden in de toegankelijk- 
heid te verkleinen, maar ook om een zekere kwaliteit van de zorg te garanderen. 
Dergelijke zorgtrajecten hangen samen met de aanwezigheid van richtlijnen en beoor- 
delingen van de noden van patiënten.   
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De ontwikkeling en werking van deze zorgtrajecten vereist:  

• een duidelijke beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden, en een systeem om 
toe te zien op de juiste toepassing hiervan,

• een multidisciplinaire aanpak met duidelijke richtlijnen, waaronder richtlijnen voor 
psychosociale zorg,

•  de aanwezigheid van een oncologische coördinator.  

Volgens de experten die bij de werkgroepsessies aanwezig waren, zouden dergelijke 
trajecten kunnen uitgedacht en ontwikkeld worden per type tumor. Er bestaan verschil- 
lende voorbeelden, met name in de Scandinavische landen (Noorwegen1 en Denemarken2). 
In Frankrijk heeft het INCa gewerkt aan gestandaardiseerde, niet-specifieke zorgtrajecten, 
wat de ontwikkeling van een gepersonaliseerd, globaal zorgprogramma3 mogelijk maakte.  
Dit is ook het geval in het Verenigd Koninkrijk waar men het “Recovery Package” heeft4.

Een ander zeer belangrijk voordeel zou zijn dat patiënten op een systematische wijze de 
kans krijgen om aan klinische proeven deel te nemen.

8.2 Rol en opleiding van   
 zorgprofessionelen

8.2.1 MEER EXPERTISE EN ERKENDE SPECIALISATIES

De specifieke noden van kankerpatiënten op het gebied van ondersteunende en palliatieve 
zorg moeten in de basisopleiding van alle betrokken zorgprofessionals worden opgenomen. 
Ook met de mogelijkheid tot specialisatie in een later stadium voor degenen die dat 
wensen. Deze deskundigen zouden zich dan kunnen aansluiten bij lokale netwerken voor 
oncologische zorg. 

Voor zorgprofessionals die al met oncologische patiënten werken, zouden deze specia- 
lisaties beter moeten worden ondersteund. De expertise en specialisatie zou voor allen 
ook erkend moeten worden.

8.2.2 BETERE INTERPROFESSIONELE KENNIS

Om multidisciplinaire zorg en goede samenwerking mogelijk te maken, is het noodzakelijk 
dat zorgprofessionelen een goede kennis van en inzicht hebben in het werk van hun 
collega’s. Een duidelijke beschrijving van hun vaardigheden, rollen en verantwoordelijk- 
heden moeten de coördinator en de patiënt in staat stellen de geschiktste actoren in te 
schakelen om de nodige zorg te verlenen.

Tot slot zouden interprofessionele richtlijnen ontwikkeld moeten worden om multidiscipli- 
naire zorg te ondersteunen en te faciliteren, en om follow-up en kwaliteit te garanderen. 
Alvorens dit kan gerealiseerd worden, is er volgens de experten echter nood aan meer 
onderzoek (health services research, HSR).
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8.3 Monitoring, evaluatie   
 en onderzoek
De ondervonden moeilijkheden bij het meten van bepaalde indicatoren tijdens de ontwik-
keling van deze barometer, hebben het gebrek aan beschikbare gegevens die specifiek 
betrekking hebben op oncologische zorg in de verf gezet. Dit is zeker het geval voor wat 
betreft de ondersteunende zorg. Er bestaat immers zeer weinig specifieke nomenclatuur 
die het mogelijk maakt de zorg die kankerpatiënten gedurende het hele zorgtraject 
ontvangen, te identificeren.

In het algemeen betreurden de experten het gebrek aan toezicht op de implementatie van 
de initiatieven ter verbetering van de oncologische zorg en de moeilijkheden om de kwaliteit 
van het ingevoerde systeem volledig en objectief te kunnen beoordelen.  
Ook al is meer (gedetailleerde) informatie wenselijk, moet er toch rekening worden gehouden 
met de mogelijkheden van het ziekenhuispersoneel om aan uitgebreidere registratie te doen. 

Ook over de doelstellingen van de registratie moet vooraf goed worden nagedacht.  
Zo moet een beter inzicht worden verkregen in de mate van de multidisciplinariteit  
van de zorg, maar ook in de kwaliteit ervan en in de levenskwaliteit van de patiënten. 
Transmurale en eerstelijnszorg zouden hierbij ook moeten worden opgenomen. 

Het is een kwestie van het juiste evenwicht te vinden tussen wat noodzakelijk is om te 
registreren en wat mogelijk is in termen van capaciteit. Bovendien heeft elke tumor zijn 
eigen specifieke kenmerken, die kunnen leiden tot een enigszins verschillende registratie.
Wat de levenskwaliteit van patiënten en hun perspectief betreft (PROMs en PREMs), lijken 
voor patiënten ontwikkelde digitale rapportage-instrumenten geschikt. Patiënten zouden 
dit elektronische opvolgingssysteem dus zelf kunnen beheren, en in geval van nood 
bijvoorbeeld een verplegingsdienst kunnen waarschuwen. 

8.4 Referenties
 1 Cancer Clinical Pathways in Norway: https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/forskning/nordic-collaboration/

cancer-clinical-pathways-norway-151118.pdf

 2 National Integrated Cancer Pathways in Denmark: https://www.danishhealthdata.com/find-health-data/Monitorering-af-
pakkeforloeb-paa-kraeftomraadet

3 Le nouveau programme personnalisé de soins / Référentiel organisationnel, septembre 2019. 
Available at: https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Parcours-de-soins-des-patients/Parcours-personnalise-du-
patient-pendant-et-apres-le-cancer/Les-outils#toc-le-programme-personnalis-de-soins

4 Personalised Care for People Living With Cancer: https://www.macmillan.org.uk/healthcare-professionals/innovation-in-
cancer-care/personalised-care
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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 beleids- 
niveaus (nationaal en regionaal) en sectoren. De samenwerking tussen deze beleids-
niveaus 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 gedrags-
verandering 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 screening- 
programma’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 opportunis-
tische 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 leeftijds- 
gestandaardiseerd 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 onderzoeks-
netwerk 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  
expertise centra 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 multi- 
disciplinair 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 eerstelijns- 
zorgverleners 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...).



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.


