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Seksualiteit bespreekbaar maken in ziekenhuiscontext 

 
 

Mevrouw Kristel Mulders 

Jessa Ziekenhuis, Hasselt 

 

Kanker en de behandeling ervan kunnen een impact hebben op zowel het seksueel functioneren als 

het seksueel beleven. Uit verschillende onderzoeken komt naar voor dat patiënten het belangrijk 

vinden dat hierover in het ziekenhuis gesproken wordt, ook al durven ze er vaak zelf niet over te 

beginnen. Zorgverleners zelf beschouwen het als hun taak om het thema seksualiteit bespreekbaar te 

maken maar aarzelen er nog over omwille van onder andere te weinig kennis over de mogelijke 

problemen en het feit dat seksueel gedrag erg privé is. De combinatie seksualiteit en ziekte geeft nog 

een extra lading aan het onderwerp: "mensen zijn bezig met overleven, daar hoort seksualiteit toch 

niet bij?" 

 

Wij gaan ervan uit dat door de impact van de kankerbehandeling op de seksualiteit te benoemen, een 

aantal seksuele problemen voorkomen kunnen worden. Het koppel wordt op die manier aangemoe-

digd om er met elkaar open over te communiceren en er samen mee aan de slag te gaan.  

 

Aan de hand van het PLISSIT-model worden een aantal tips aangeboden om het thema op een vlotte 

manier bespreekbaar te maken zodat mensen weten dat seksuele problemen een neveneffect van de 

behandeling kunnen zijn, net zoals misselijkheid, vermoeidheid en haarverlies. Op deze manier komen 

we weer een stap dichter bij goede zorg voor de oncologische patiënt. 
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Belang van lichaamsbeweging bij de primaire en secundaire 
preventie van kanker 

 
 

Professor Luc Baeyens 

UVC Brugmann, Brussel 

 

Volgens de MET-waarden moet lichaamsbeweging doorgaans matig intensief zijn (MET-waarde van 3 

tot 6) om een gezondheidsvoordeel op te leveren. Een MET-waarde van 1 stemt overeen met rust. 

Snelwandelen (± 5,5 km/u) is 3,6 MET waard: 30 minuten snelwandelen is bijgevolg goed voor 1,8 MET. 

Wie dus vijf keer per week gedurende 30 minuten snelwandelt, komt uit op 9 MET per week, de 

minimumvereiste voor de gezondheid per week. 

Deze waarden houden echter geen rekening met de fysieke conditie van de persoon. Zo kan 6 MET 

intensief zijn voor iemand die niet getraind is maar slechts licht intensief voor een echte sportman. 

Het gunstige effect van regelmatige lichaamsbeweging is voornamelijk gekend voor de gezondheid van 

hart en bloedvaten, voor diabetes type 2 enz. Toch zijn er tal van bewijzen dat een op zijn minst 

gemiddelde lichaamsbeweging het optreden van bepaalde kankers kan terugdringen en zorgt voor een 

betere prognose en grotere overlevingskansen. 

Volgens de studies zou de incidentie van borstkanker zo met 30 tot 40% dalen, zelfs voor de genetische 

vormen van kanker. 

Hetzelfde effect werd ook al aangetoond voor dikkedarmkanker. 

Voor andere kankers lijkt het effect er wel te zijn, maar is het minder sterk statistisch aangetoond. 

Voorbeelden hiervan zijn prostaatkanker, baarmoederslijmvlieskanker, hematologische kankers, 

pancreaskanker, hersenvliesgezwellen, longkanker, eierstokkanker enz. 

 

Tijdens de kankerbehandeling is aangepaste lichaamsbeweging ook van groot belang om voldoende fit 

te blijven om bepaalde zware behandelingen tot het einde vol te houden en om vermoeidheid en 

misselijkheid te verminderen. Bovendien helpt lichaamsbeweging sarcopenie te vermijden. Het gebrek 

aan spiermassa is immers een factor die de prognose duidelijk negatief kan beïnvloeden. 

Toch moeten we ook rekening houden met de gevolgen van bepaalde behandelingen (chemotherapie, 

radiotherapie, chirurgie, antihormonale therapie en doelgerichte behandelingen) voor heel wat 

organen en vitale functies om zo de lichaamsbeweging aan te passen aan het individu. 
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Anderzijds kan lichaamsbeweging ook tal van gevolgen van de behandelingen verminderen, zoals 

osteoporose, een minder goede fysieke conditie en minder spiermassa, opvliegers, slaapproblemen, 

gewrichtspijnen, depressie en vooral vermoeidheid. 

 

Tijdens de remissieperiode zien we dan wel degelijk een verbetering. Naargelang het type kanker gaat 

het immers om een verbetering van 10 tot 50% op het vlak van het risico op herval of de overlevings-

kansen. 

Een andere bemoedigende vaststelling is dat lichaamsbeweging ook efficiënt is bij patiënten die 

vroeger een zittend leven hadden en pas na hun diagnose zijn gestart met regelmatige en aanhouden-

de lichaamsbeweging. Het is dus nooit te laat om patiënten te overtuigen om (opnieuw) te gaan 

bewegen. 

Voor patiënten die een klieruitruiming ondergingen, de schildwachtklier lieten verwijderen en/of 

radiotherapie kregen in de oksel, wordt het risico op een lymfoedeem helemaal niet vergroot door 

lichaamsbeweging met de arm aan dezelfde kant van het lichaam, bloeddrukmetingen aan die kant of 

het aanprikken van aders. De arm aan die kant van het lichaam laten werken, zoals bij krachttraining 

met gewichtjes, is zelfs goed omdat zo de spierpomp op het lymfevatenstelsel wordt geactiveerd. 

De enige risico's op een dikke arm zijn huidletsels op de arm of de hand, gewichtstoename en ... te 

weinig lichaamsbeweging! 

Voor patiënten met een stoma bestaan er heel wat oplossingen waardoor zij toch comfortabel kunnen 

sporten, zoals kleinere zakjes en speciale steunverbanden. 

 

Kankerpatiënten aanmoedigen om te bewegen, is dus echt broodnodig vanaf de diagnose. De 

lichaamsbeweging zou bovendien uit vier onderdelen moeten bestaan: uithoudingsoefeningen 

(aeroob trainen), krachttraining, lenigheidsoefeningen en evenwichtstrainingen. 
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Cognitie en borstkanker 

 
 

Dokter Anne Bellens 

Universitair Ziekenhuis Antwerpen 

 

Inleiding 

 

Het behoud van de mentale fitheid is wereldwijd de grootste uitdaging voor de toekomst. 

 

Wereldwijd ervaren 1 op 4 mensen mentale gezondheidsproblemen. 

 

De globale kostprijs hiervan bedraagt ongeveer 2.5 biljoen USD. 

 

Het opsporen van beginnende cognitieve achteruitgang nog voor grote schade is veroorzaakt is een 

uitdaging om de meest kwetsbare personen te identificeren en cognitieve behandelingen en bescher-

mende strategieën te ontwikkelen. 

 

In 2016 werden in België 68 216 nieuwe kankergevallen gediagnosticeerd en daarvan waren er 10 470 

borstkanker. Borstkanker is de meest voorkomende kanker in België. 

 

De behandeling kan bestaan uit chirurgie, radiotherapie, systemische therapie (cytotoxische - anti-

hormonale therapie, immunotherapie) of een combinatie hiervan. 

 

Het overlevingscijfer voor borstkanker bij vrouwen in België is 90% en bij mannen 81%. 

 

In internationale studies werden aan de hand van neuropsychologische testen bij 13-70% van borst-

kankerpatiënten milde tot matige cognitieve stoornissen vastgesteld. Deze kunnen jarenlang aanhou-

den met de nodige gevolgen op professioneel, relationeel en psychologisch vlak. 

 

Deze stoornissen situeren zich vooral op het vlak van leren, aandacht en verwerkingssnelheid, en 

werkgeheugen. Dit zijn functies van de prefrontale subcorticale hersenen. 
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Cognitieve stoornissen komen vaker voor bij patiënten behandeld met chemotherapie maar ook na 

anti-hormonale behandeling, bestraling en zelfs voor enige behandeling is gestart (20-30% van 

patiënten). Of dit een kwetsbare groep is voor verder cognitieve achteruitgang of een gevolg is van de 

ziekte is nog niet geweten. 

 

Definitie 

 

CRCI of "cancer related cognitive impairment" is de term die het ICCTF (international cancer and 

cognition task force) verkiest in plaats van "chemo-brain". 

 

Oorzaak 

 

Type tumor en tumorbiologie, de interactie van de tumor met de gastheer (immuunrespons), en type 

persoonlijkheid (cognitieve reserve, coping strategie) en de neveneffecten van de therapie (cardiovas-

culaire schade, hormonale status, en cytotoxisch effect, neurotoxiciteit, hypothyroïdie) hebben langs 

meerdere paden een negatief effect op de cognitieve fitheid. 

 

Diagnostiek 

 

Traditionele pen en papier cognitieve testen zijn tijdrovend, kostelijk (aanwezigheid van een getrainde 

specialist) en om die reden niet toegepast bij kanker patiënten, of bij milde cognitieve stoornissen. 

 

Er zijn online meetinstrumenten beschikbaar (bvb. CANTAB) welke nog steeds supervisie vereisen. 

 

Tot op heden beschikken we niet over een gevalideerde diagnostische test of gebruikersvriendelijke 

screeningtool voor CRCI. 

 

Beeldvorming zoals MRI is in onderzoek en toont verminderde connectiviteit aan doch nog niet 

bruikbaar in de diagnostische oppuntstelling. 

 

Om zo kosteneffectief mogelijk een grotere doelgroep te kunnen screenen, nog voor de borstkanker 

behandeling aanvat, is een gevalideerde online testbatterij nodig. 

 

Stress is bewezen neurotoxisch. En een emotionele barometer zou helpend zijn in de herkenning van 

aanhoudende verhoogde stress na kankerbehandeling en ter preventie van cognitieve achteruitgang. 
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Dus naast het cognitieve testen kan ook best gescreend worden naar emotionele problemen (angst en 

depressie), vermoeidheid en slaapproblemen, welke een negatief effect hebben om de cognitieve 

fitheid.  

 

Om toekomstige studies te coördineren beveelt het ICCTF een kern van cognitieve testen aan die 

bewezen sensitief zijn, genormeerd, een voldoende test-hertest betrouwbaarheid hebben en in 

meerdere talen te gebruiken zijn. 

 

In de pen en papier testen zijn dit Trail making test-A (TMT-A), Hopkins verbal learning test revised 

(HVLT-R) en Controlled Oral Word association test (COWAT). 

 

Remediering 

 

Meermaals werd het effect aangetoond van cognitieve gedragstherapie (geheugenpaleis, emotie-

regulerende strategie aanleren), mindfulness (rumineren controleren) en sport. Deze strategieën 

zouden door verbeterde stress regulatie, de slaap en vermoeidheid verbeteren en daardoor ook de 

cognitieve fitheid verbeteren. Neurogenese en neuroplasticiteit ligt aan de basis van deze therapieën. 

De bijdrage van therapeutische cognitieve videospelletjes is beloftevol, doch verschillende studies 

spreken elkaar tegen in de borstkanker setting. Het UZA heeft daarom een studie opgezet rond 

videospellen voor het verbeteren van cognitieve functie. 

 

Pilootstudie UZA: effect van een online videospel op levenskwaliteit en cognitieve functies 

 

Studie opstelling 

 

We vergelijken hierbij een groep vrouwen (interventie arm: N=23) die thuis een adaptief videospel 

("Aquasnap") spelen gedurende 3 maand (en dan vrijwillig verlengbaar tot 6 maand), minimaal 3x30 

min per week versus een controle groep (N=23 ) die de eerste 3 maand geen videospel spelen en dan 

3 maand ook toegang tot het videospel krijgen. Wij gebruiken de gevalideerde online cognitieve test 

"My CQ" ("my cognition coefficient") van hetzelfde bedrijf "My Cognition" die 5 domeinen test: 

werkgeheugen, executieve functies, verwerkingssnelheid, episodisch geheugen en aandacht. Deze 

wordt thuis door alle deelnemers om de 4 weken zelf online afgenomen, en te starten bij aanvang. 
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Daarnaast wordt in deze studie ook meting gedaan voor angst en depressie (HADS), cognitief inzicht 

(BCIS), slaap kwaliteit (PSQI), algemene gezondheidservaring (RAND-36), subjectief cognitief falen 

(CFQ) welke afgenomen werd bij aanvang, na 3 en 6 maand. 

 

Inclusie criteria waren: diagnose van borstkanker en klachten van geheugen en concentratie 

stoornissen, tussen 18 en 70 jaar, toegang tot internet en PC.  

 

Exclusie was aanwezigheid van hersenmetastase, ernstige beperking van gehoor, zicht of motoriek, 

geen computer ervaring of geen internetverbinding, cytotoxische medicatie toediening (wel toegela-

ten voor herceptine). 

 

Resultaten 

 

De beide groepen waren vergelijkbaar qua leeftijd, opleidingsniveau, alcohol of nicotine gebruik, 

voorafgaande psychologische diagnose, slaapmedicatie gebruik, tijd sinds laatste behandeling, type 

behandeling. Er werden bij beide groepen significante verbetering gemeten in de testen voor de 5 

domeinen (episodic memory, processing speed, working memory, executive function and attention), 

angst, inslaaptijd, mentale en cognitive gezondheidsbeleving, vitaliteit, veralgemeende levenskwaliteit 

over een periode van 6 maand. Beide groepen vertoonden vermindering van score voor zelf-reflectie. 

Er was geen gemeten effect van het spelen van het videospel op de objectieve geheugen parameters 

(MYCQ), noch op psychometrische factoren. 

 

Conclusie van de pilootstudie 

 

Zowel in de interventie als in de controle groep werd een verbetering geregistreerd op het cognitieve 

functioneren. De symptomen van angst, depressie en cognitieve klachten verbeterden bij beide 

groepen over de periode van 6 maand. Dit kan deels verklaard worden door een spontane recuperatie 

van de geheugenfuncties na stopzetten van de adjuvante therapie alhoewel de interventie toch 

bijkomend effect leek te hebben aangezien de kankerbehandeling bij sommige patiënten reeds jaren 

voordien was afgerond.  

 

Het spelen van dit therapeutisch videospel in onze pilootstudie had geen effect op de cognitieve 

testresultaten, noch op de psychometrische testen (angst, depressie, slaap, cognitief inzicht en 

cognitieve klachten). 
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Toekomst 

 

Er is bij de oncologische patiënt zeker nood aan een screening naar cognitieve klachten in combinatie 

met screening naar angst, depressie en slaapstoornissen in de oncologische opvolging, om gepersonali-

seerde remediering te kunnen aanbieden ter verbetering en behoud van de cognitieve fitheid. 
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In het hart van de onzekerheid schuilt er altijd hoop,  
hoe broos ook - hoe omgaan met hoop in het verloop van de ziekte 

 

 

De heer Serge Marchal 

Jules Bordet Instituut, Brussel 

 

De samenvatting van deze presentatie werd ons niet tijdig bezorgd. 
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Palliatieve zorg: voorafgaande zorgplanning,  

aandachtspunten en valkuilen 
 

 

Dokter Wim Distelmans 

Vrije Universiteit Brussel 

 

Hoe kan men participeren bij zijn huidige zorg en toekomstige zorg? 

 

In de praktijk bestaan er 2 belangrijke situaties. 

 

Situatie 1: 'Ik ben bij mijn volle verstand en wil nú mee beslissen' 

 

1.  Wat met behandelingen en onderzoeken? 

 

Het is evident dat je mee je actuele zorg kan bepalen in overleg met je arts en de andere zorgverleners. 

Dat is een elementair mensen- en patiëntenrecht. 

Bovendien kan iedereen bepaalde behandelingen, onderzoeken e.d. weigeren - zelfs indien deze 

levensreddend zijn - en artsen moeten dit respecteren. Dit kan gewoon mondeling meegedeeld 

worden, maar je arts kan vragen dat je die weigering ook schriftelijk bevestigt. 

 

2.  Wat met palliatieve zorg: pijn- en symptoomcontrole, psychosociale opvang en existen-

tiële/spirituele begeleiding? 

 

Iedereen heeft hier recht op. Palliatieve zorg wil noch het leven verlengen noch verkorten, maar wil 

voor goede levenskwaliteit zorgen. Soms is de situatie zo ondraaglijk en onbehandelbaar dat 

sommigen vragen om 'in slaap' gedaan te worden tot aan het overlijden. Dit heet palliatieve sedatie 

en behoort ook tot palliatieve zorg. Anderen kiezen dan eerder voor euthanasie. 

 

3.  Wat met het aanduiden van een vertrouwenspersoon? 

 

Je bent goed bij je verstand, maar niet voldoende mondig of je voelt je wat onzeker. Je kan je laten 

bijstaan door een vertrouwenspersoon. Deze kan je o.a. vergezellen tijdens de consultatie bij de arts 

of kan je medisch dossier inkijken. De vertrouwenspersoon kan schriftelijk aangeduid worden. 
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4.  Wat met euthanasie: je wilt nú een zelfgekozen levenseinde? 

 

Bij euthanasie beëindigt de arts het leven van de patiënt nadat de patiënt (en niemand anders) daar 

zélf uitdrukkelijk om gevraagd heeft. De patiënt moet aan bepaalde voorwaarden voldoen: 

+ je moet wilsbekwaam zijn; 

+ je moet het zélf vrijwillig, herhaald en duurzaam vragen (en schriftelijk bevestigen1); 

+ je moet een ernstige, ongeneeslijke aandoening hebben, veroorzaakt door ziekte of ongeval; 

+ je moet hierdoor ondraaglijk lijden. 

 

De arts moet dan een tweede advies vragen aan een (LEIF)arts of een (EOL)arts  wanneer men 

terminaal ziek is. Is men niet-terminaal ziek moet er nog een derde (LEIF)arts advies geven. Deze derde 

arts is specialist van de aandoening of psychiater. 

 

Sommigen vragen om euthanasie tijdens de opvang met palliatieve zorg omdat het lijden door de 

ongeneeslijke aandoening ondraaglijk is geworden. Anderen kiezen rechtstreeks voor euthanasie 

zonder bijkomende palliatieve omkadering: bv. iemand die sinds jaren verlamd is. 

 

Situatie 2: 'Wat kan ik nú doen voor later wanneer ik niet meer zelf kan beslissen?' 

 

1.  Wat met behandelingen en onderzoeken als je niet meer aanspreekbaar bent? 

 

Je kan vooraf bepalen welke behandelingen, onderzoeken, e.d. je later niet meer wil indien je 

onherroepelijk niet meer aanspreekbaar (wilsonbekwaam) bent geworden (bv. door een hersentumor, 

hersenbloeding, dementie, coma, …). Je kan dit schriftelijk opstellen in een voorafgaande 'negatieve' 

wilsverklaring ('negatief' staat voor 'weigeren') vroeger soms 'levenstestament' genoemd. 

 

2.  Wat met palliatieve zorg bij wilsonbekwaamheid? 

 

Iedereen heeft recht op palliatieve zorg, ook wanneer je niet meer aanspreekbaar bent. Het is de plicht 

van artsen en zorgverleners om in alle omstandigheden aan goede pijnbestrijding te doen, andere 

ongemakken te behandelen, je psychosociaal en existentieel/spiritueel en ook je familie te ondersteu-

nen. Dit moet dus niet voorafgaand in een document opgeschreven worden. 

                                                 
1  Schriftelijk verzoek: het verzoek om euthanasie moet schriftelijk bevestigd worden, zelfs als je het zelf niet kan schrijven. 

 Verwar dit schriftelijk verzoek niet met een voorafgaande wilsverklaring euthanasie! 
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3.  Wat met het aanduiden van een vertegenwoordiger? 

 

Naar analogie met een vertrouwenspersoon - die je bijstaat wanneer je nog zélf bij volle verstand bent 

(zie Situatie 1.3) - kan je ook schriftelijk een vertegenwoordiger aanduiden die je helpt wanneer je niet 

meer zelf kan communiceren2. Je kan dit zelfs doen zonder dat je voorafgaande wilsverklaringen hebt 

opgesteld. Het apart aanduiden van een vertegenwoordiger heeft echter minder zin wanneer je een 

voorafgaande negatieve wilsverklaring of een voorafgaande wilsverklaring euthanasie hebt 

opgesteld: in deze wilsverklaringen kan je deze ook aanduiden. 

 

4.  Wat met euthanasie wanneer je in coma bent? 

 

Je leest het goed: je kan via een voorafgaande wilsverklaring euthanasie later euthanasie verkrijgen 

enkel wanneer je in coma ligt (en dus niet bij dementie of andere vormen van wilsonbekwaamheid). 

Een voorafgaande wilsverklaring euthanasie moet bovendien aan striktere voorwaarden voldoen dan 

de negatieve wilsverklaring. 

 

5.  Ten slotte: de voorafgaande zorgplanning 

 

Mensen willen 'met hun papieren in orde zijn' voor wanneer ze niet meer aanspreekbaar of overleden 

zijn. Dit wordt ook 'voorafgaande zorgplanning' genoemd. Een vaak gehoorde reden om dit te doen is 

dat men iemand in zijn nabijheid heeft zien overlijden op een wijze die men zelf zeker niet zou willen 

of dat men een ernstige diagnose heeft te horen gekregen, of dat men hoogbejaard is en voorzieningen 

wil treffen. Bovendien is het voor je omgeving gemakkelijker als je zelf hebt neergeschreven wat je wil.  

Dit kan later veel ellende en discussie vermijden. Je kan één of meerdere voorafgaande wilsverklarin-

gen opstellen. 

 

Er bestaan in België vijf wilsverklaringen die men voorafgaand kan opstellen. Op deze manier kunnen 

artsen en zorgverleners later met de wil van de patiënt rekening houden, wanneer deze zich niet langer 

zelf kan uitdrukken. 

                                                 
2  Wanneer er geen vertegenwoordiger werd aangeduid of als de vertegenwoordiger zijn rol niet opneemt, kan een 

familielid deze functie op zich nemen. De wet heeft bepaald welk familielid deze rol kan opnemen, nl. in dalende lijn: de 
samenwonende partner, (eventueel) de voorlopig bewindvoerder, een meerderjarig kind, een ouder, een meerderjarige 
broer of zus van de patiënt. Indien deze perso(o)n(en) dat niet wenst te doen of ontbreekt, moeten de betrokken 
zorgverleners de belangen van de patiënt behartigen (in multidisciplinair overleg). 
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Meer en meer mensen willen 'met hun papieren' in orde zijn. Een reden is vaak dat ze iemand in hun 

nabijheid hebben zien overlijden op een wijze die ze zelf zeker niet willen. En dan begint de zoektocht 

naar 'wilsverklaringen'. 

 

Talloze varianten van zulke wilsverklaringen worden aangeboden via het internet, zorginstellingen, 

sociale diensten, allerhande verenigingen enzomeer. Veel van deze goedbedoelde documenten blijken 

echter niet rechtsgeldig. Mensen weten niet welke nu betrouwbare wilsverklaringen zijn of niet. Men 

ziet door het bos de bomen niet meer. 

 

Vandaar dat LEIF (LevensEinde InformatieForum; Fr Forum EOL), met de steun van minister  

Maggie De Block, samen met de FOD Volksgezondheid en de Koning Boudewijnstichting een heel 

gebruiksvriendelijke bundel heeft samengesteld met 'de correcte voorafgaande wilsverklaringen'. 

Deze brochure zit in het LEIFplan en wordt ondersteund door 2 bijkomende: 1 voor de bevolking en  

1 voor de professionele zorgverlener. 

 

Op deze wijze kan men aan voorafgaande zorgplanning doen, liefst in samenspraak met een deskundi-

ge zorgverlener. Het opstellen van deze wilsverklaringen is een dynamisch (denk)proces op zich. Door 

dit samen met een arts/zorgverlener te doen, begrijpen dezen ook beter wat men later nog wel of niet 

meer wil ondergaan. Uiteraard kan men achteraf i.f.v. de actualiteit zijn wilsverklaringen altijd aanpas-

sen of zelfs opnieuw intrekken. 

 

De vijf wettelijke documenten betreffende het levenseinde: 

 

1. Voorafgaande negatieve wilsverklaring 

2. Voorafgaande wilsverklaring euthanasie 

3. Verklaring voor orgaandonatie 

4. Verklaring inzake de wijze van teraardebestelling 

5. Document betreffende het lichaam schenken aan de wetenschap 

 

Op deze manier kunnen artsen en zorgverleners later met je wil rekening houden, wanneer je je niet 

langer zelf kan uitdrukken. 
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Je kan je ingevulde wilsverklaringen laten vermelden op je LEIFkaart die je in je portefeuille bewaart. 

Dankzij de samenwerking met het Vlaams Apothekers-Netwerk (VAN), het Forum Palliatieve Zorg en 

de Vlaamse Overheid wordt het LEIFplan via je apotheker beschikbaar gesteld. Deze kan ook verkregen 

worden bij de LEIFpunten of huizen van de Mens.  

 

Drie van de deze voorafgaande wilsverklaringen (wilsverklaring euthanasie, teraardebestelling en 

orgaandonatie) kunnen tevens geregistreerd worden bij de gemeente. Dit is echter niet verplicht: de 

documenten zijn op zichzelf rechtsgeldig, maar het is een bijkomende (en kosteloze) manier om de 

wilsverklaringen bekend te maken. 

 

Alle voorafgaande wilsverklaringen blijven onbeperkt geldig, behalve de wilsverklaring euthanasie: 

deze moet om de vijf jaar hernieuwd worden. 

 

Alle inlichtingen 

 

www.leif.be; www.wilsverklaringen.be 

info@leif.be 

LEIFlijn 078 15 11 55 
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Zorg dragen voor de Oncologische Zorgcoördinator 

 
 

De heer Bernard Destexhe 

CHC, Clinique Sainte-Elisabeth, Heusy 

 

De komst van de functie van Oncologische Zorgcoördinator (OZC) in de ziekenhuizen was voor 

sommigen in eerste instantie misschien verbazend, verwarrend of zelfs vervelend. 

De verpleegkundig directeurs doen vandaag hun uiterste best om te achterhalen welke de belemme-

ringen en hefbomen zijn voor de uitbouw van deze bijzondere functie. 

Ze gaan na hoe het werk van de OZC zo goed mogelijk kan worden geïntegreerd in het behandelings-

traject van de patiënt en in de dynamiek van de instelling. 

 

In een ideale ziekenhuiswereld waken we er daarom over dat de functie van OZC wordt voorbereid op 

het vlak van erkenning: we zorgen voor een contract, een functiebeschrijving en een plaats in het 

organigram. Zodra de OZC start, moet hij worden voorgesteld aan de verschillende betrokkenen 

(specialisten en huisartsen, verpleegkundigen, paramedisch personeel, enz.). Daarnaast mogen we ook 

het logistieke aspect en de infrastructuur niet uit het oog verliezen (kantoor, telefoon, enz.). Op die 

manier kan de OZC de patiënten in optimale omstandigheden opvangen. 

 

In een ideale ziekenhuiswereld komen de teams regelmatig samen en stellen ze verbindende, 

motiverende en patiëntgerichte projecten voor die een meerwaarde vormen voor de instelling en ook 

de OZC voldoening kunnen geven. Tijdens die vergaderingen worden ook toekomstige opleidingen 

besproken en wordt de kennis die tijdens symposia werd opgedaan met de anderen gedeeld. De 

hoofdverpleegkundige van het team zorgt er ook voor dat de OZC op de hoogte is van de projecten die 

op andere afdelingen worden gelanceerd. 

 

In een ideale ziekenhuiswereld steunt de relatie tussen de oncoloog en de OZC op vertrouwen, en is 

die relatie ook transparant. Hoe complex de situatie ook is, iedereen weet wat hij moet doen en wat 

hij moet zeggen. 

 

Tot slot waakt de verpleegkundig directeur er in de mate van het mogelijke over dat het werk van zijn 

OZC evenwichtig blijft (psychologische debriefing, tijd voor het gezin, aangepaste uurroosters, enz.).  
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  + - 

Contract     

Statuut     

Functieprofiel     

Uurrooster     

Materiaal     

Kantoor     

Telefoon     

Voorstelling     

Evenwicht gezinsleven     

Opleiding     

Erkenning     

Team     

Project     

Relatie met de oncologen     

Relatie met de teams     

Psychologische debriefing     

TOTAAL     
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Mondzorg in de oncologie/hematologie 
 

 

De heer Michiel Daem 

Universitair Ziekenhuis Gent 

 

 

 WAT MOET JE WETEN OF DOEN? 

Preventie  Poets min. 2 x daags met fluoridetandpasta 
 Spoel met water na de maaltijd 
 Poets gebitsprothese met neutrale vloeibare zeep en bewaar droog 
 Flos en gebruik tongschraper indien reeds gewoon 
 Adviseer tandartsbezoek 
 Spoel fopspenen met flessenwater en steriliseer met stoom in de microgolf 

(onco-pediatrie) 

Mondinspectie  Bepaal dagelijkse mondstatus en rapporteer  

Risicobepaling  Identificeer volwassen patiënten met gebrekkige mondzorg of risico op 
diepe neutropenie (leukemie, myelodysplastisch syndroom, stamcel-
transplantatie) 

 Identificeer kinderen met risico op diepe neutropenie (stamceltransplan-
tatie, interfant-protocol, VHR, Phi+ALL en relapse ALL (ook bij Down), APL, 
AML, myelodysplastisch syndroom, JMML) 

 Spoel met chloorhexidine 0,05% bij risicopatiënten 
 Melphalan-kuur: cryotherapie 

Curatieve 
mondzorg 

 Bepaal dagelijks graad orale mucositis en rapporteer  
 Houd preventieve mondzorg aan 
 Gebruik lipbalsem 
 Pas low level lasertherapie toe 

Low level 
lasertherapie 
(LLLT) 

 Laser om andere dag volgens graad 
 Laser dagelijks ingeval analgetisch effect 
 Uitgezonderd cavum oris & orofarynxtumor 

Systemisch  Systemische pijnstilling heeft voorkeur op lokale analgetica 
 Stem WHO-pijnladder af op gradatie/ uitgebreidheid (paracetamol, NSAID, 

opiaten) 
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 WAT MOET JE WETEN OF DOEN? 

Lokaal  Aanvullend lokale analgetica (hebben kortdurende en supportieve werking) 
 Productkeuze kan variëren naargelang karakteristieken orale mucositis en 

gerapporteerde doeltreffendheid door patiënt: 
o Zuigtablet op basis lidocaïne al dan niet in combinatie met 

chloorhexidine (geeft langdurige contactvorming met slijmvliezen 
waardoor verlengde werking): bv. Medica® 

o Mondspoeling op basis van morfine: magistrale bereiding 2mg/ml biedt 
analgetisch effect i.p.v. anesthetisch effect (lager risico slikproblemen).  

o Mondspoeling op basis van lidocaïne: bv. Syngel® (gel biedt verhoogde 
contactvorming in slokdarm, echter niet te gebruiken bij keeltumoren 
omwille van anesthesie op slikfunctie), Nilstat Xylocaïne Potio 
(veralgemeende spoeling bij verspreide mondletsels), Xylocaïnegel® 2% 
(anesthesie op gelokaliseerd mondletsel, cave inslikken) 

o Mondspoeling op basis van corticoïden (aangewezen bij targeted 
therapy): Nilstat Xylocaïne Potio met Prednisolone (0,5mg/ml) 
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Het eerste centrum voor protontherapie in Belgïe vanaf 2019. 
Een mooie opportuniteit, maar voor welke patiënten? 

 
 

Professor Xavier Geets 

Cliniques universitaires Saint-Luc, Brussel 

 

In september 2019 opent het eerste Belgische centrum voor protontherapie zijn deuren voor de 

allereerste patiënten op de site van de Health Sciences Campus Gasthuisberg in Leuven. ParTICLe, dat 

staat voor Particle Therapy Interuniversity Center Leuven, is het resultaat van een klinische en 

wetenschappelijke samenwerking tussen vijf universitaire ziekenhuizen en hun netwerkziekenhuizen 

en ontstond uit een gemeenschappelijk initiatief tussen UZ Leuven, KU Leuven, Cliniques universitaires 

Saint-Luc en UCL. Dit academische centrum brengt tal van experten samen van beide kanten van de 

taalgrens, die allemaal dezelfde waarden voor ogen hebben: uitstekende zorgverlening, technolo-

gische innovatie, opleiding en geavanceerd onderzoek. Het centrum voor protontherapie zal nauw 

samenhangen met de dienst radiotherapie van het UZ Leuven om de rechtstreekse samenwerking met 

de verschillende medische diensten en de multidisciplinaire dienstverlening aan de patiënt te bevor-

deren. Het centrum voor protontherapie zal bestaan uit twee afzonderlijke delen: een ruimte uitgerust 

met een volledige IBA Proteus®ONE-oplossing voor de klinische behandeling van patiënten, en een 

bijkomende bunker met een synchrocyclotron voor wetenschappelijk en technologisch onderzoek. 

Dankzij de twee verschillende cyclotrons in de afzonderlijke ruimtes, kunnen de klinische en 

onderzoeksactiviteiten worden voortgezet zonder dat zij elkaar beïnvloeden en dat bevordert de 

efficiëntie. Om de nauwkeurigheid van deze radiotherapietechniek zo goed mogelijk te benutten, zal 

ParTICLe eveneens worden uitgerust met de nieuwste technologische innovaties op het vlak van 

medische beeldvorming: oppervlaktebeeldvorming en de geïntegreerde Cone-Beam-CT die de patiënt 

helpt te herpositioneren, alsook een scanner op rails in de behandelingsruimte en een IRM in de 

onmiddellijke nabijheid om de eventuele anatomische veranderingen bij de patiënt op te volgen. Dat 

is een vereiste voor de uitbouw van de adaptieve protontherapie die op termijn zal helpen de kwaliteit 

van de behandeling te optimaliseren, ondanks de aanwezigheid van anatomische veranderingen. Het 

is ook een prioritair onderzoeksterrein van het centrum, dat zowel uit de privésector (Fonds Baillet 

Latour, IBA) als uit de publieke sector (Waals Gewest) financiële steun krijgt. Bovendien worden ook 

andere meer fundamentele onderzoeksprojecten gevoerd op het vlak van radiofysica en radiobiologie. 
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De belangrijkste uitdaging van het centrum voor protontherapie is er eentje van formaat: onze 

patiënten makkelijk toegang bieden tot deze innovatieve en uiterst nauwkeurige vorm van 

radiotherapie, en dat volgens de hoogste kwaliteitsstandaarden. Protontherapie biedt immers een 

enorm voordeel vergeleken met de conventionele radiotherapie met x-stralen: de protonen geven hun 

dosis voornamelijk pas aan het einde van hun traject in de patiënt af, precies op de plaats waar de 

tumor zich bevindt, terwijl fotonen hun dosis tijdens hun volledige traject vrijgeven. Door dit 

ballistische voordeel, worden de nabijgelegen gezonde weefsels aanzienlijk minder bestraald, waar-

door de kans op bijwerkingen in die gezonde weefsels op korte en lange termijn daalt. De tumor 

nauwkeurig en doelgericht bestralen en daarbij de aangrenzende organen vrijwaren, is de doelstelling 

van alle technologische innovaties op het vlak van radiotherapie. We mogen dus heel blij zijn dat we 

vanaf nu ook in ons land gebruik kunnen maken van protontherapie.  

 

De eerste patiënten die gebruik zullen kunnen maken van protontherapie zijn kinderen. Zij zijn immers 

bijzonder gevoelig voor de negatieve gevolgen van ioniserende straling op hun groei en orgaanfunctie, 

maar ook voor het verhoogde risico op secundaire kankers die worden veroorzaakt door radiotherapie. 

De wetenschappelijke bewijzen en ethische beschouwingen zijn er in die mate dat het RIZIV de 

terugbetaling van deze behandeling reeds toestaat voor de jongste patiënten.  

 

Voor de volwassenen ziet de situatie er helemaal anders uit. Het RIZIV betaalt vandaag slechts zeer 

zeldzame indicaties terug, zoals goedaardige hersentumoren en bottumoren in de schedelbasis. Bij de 

eerste is het de lange levensverwachting die de maximale preventie van laattijdige hersencomplicaties 

rechtvaardigt. Bij het tweede type is het gebruik van klassieke radiotherapie in voldoende veilige 

omstandigheden vaak niet mogelijk door de hoge dosissen die vereist zijn voor de behandeling van 

deze tumoren. Deze indicaties komen echter voor bij slechts een handvol patiënten per jaar.  

En de andere patiënten dan? Zij hebben er gewoonweg geen toegang toe. Protontherapie zorgt 

immers voor een meerkost voor de gezondheidszorg. In een recent rapport van het KCE over deze 

"zeer dure techniek" staat dat er geen onweerlegbaar bewijs werd gevonden dat de techniek beter is 

dan de klassieke radiotherapie. Dat rapport is gebaseerd op een artikel uit de bestaande 

wetenschappelijke literatuur over vergelijkende klinische studies. Het klopt inderdaad dat de klinische 

gegevens nog ontbreken. Dat komt echter voornamelijk omdat het gaat om een relatief nieuwe 

behandeling voor zeldzame pathologieën met laattijdige klinische endpoints. Het zal natuurlijk heel 

wat tijd kosten om op beperkte steekproeven van patiënten aan te tonen dat protontherapie de 

incidentie van secundaire kankers - die soms pas verschillende decennia na de behandeling de kop 

opsteken - zal verlagen. Maar moet dat de toegang tot deze technologie in de weg staan? Ikzelf vind 

van niet. En ook tal van nationale en internationale wetenschappelijke organisaties zijn dezelfde 
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mening toegedaan. Zij dringen er overigens ook al op aan om de indicaties van protontherapie verder 

uit te breiden. Toch bestaat er ook een wetenschappelijk rationeel denken. Moeten we een 25-jarige 

patiënt met een weinig agressieve hersentumor een techniek ontzeggen die de bestraling van het 

gezonde hersenparenchym sterk kan verminderen omdat hij ouder is dan 19 jaar, de limiet die werd 

vastgelegd door het RIZIV? Moeten we jongvolwassenen blootstellen aan onnodige hartstraling bij de 

behandeling van een mediastinaal lymfoom, terwijl het ziekte- en sterftecijfer van deze bestraling al 

uitgebreid werden gedocumenteerd?  

 

We mogen niet vergeten dat de meerkost van protontherapie relatief is, in het bijzonder in vergelijking 

met bepaalde behandelingen zoals immuuntherapie die een veel grotere impact hebben op het budget 

van de gezondheidszorg. Bovendien is het helemaal niet de bedoeling dat protontherapie de klassieke 

radiotherapie zal vervangen: protontherapie wil een aanvulling vormen voor een reeks zorgvuldig 

gekozen indicaties, op basis van leeftijd, patiënten en welbepaalde tumoren. Als zorgkundigen hebben 

wij de plicht om de klinische evidentie op te bouwen aan de hand van gerandomiseerde studies (die 

vaak weinig geschikt zijn voor protontherapie) en om nauwgezet en toekomstgericht klinische 

gegevens te verzamelen over de doeltreffendheid en de levenskwaliteit op korte en lange termijn, die 

afkomstig zijn van de verschillende protontherapiecentra die recent werden geopend. Maar ook de 

federale overheid heeft een dubbele verantwoordelijkheid. De overheid moet immers de toegang tot 

deze innovatieve oncologische behandeling vergemakkelijken voor de patiënten die er het meest baat 

bij hebben en de zorgkundigen en wetenschappers de kans geven om dat ook te valideren. Heel wat 

landen stelden zich al een stuk flexibeler op ten opzichte van het gebruik van protontherapie. Het zou 

jammer, en zelfs nadelig zijn om onze Belgische patiënten deze nieuwe mogelijkheid te ontzeggen. 
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