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Tien jaar kankerbeleid:  
de hoop voor de patiënt was nooit groter

Dagelijks vernemen 207 landgenoten dat ze 
kanker hebben. Voor hen begint de grote 
uitdaging om deze zware aandoening te 
overwinnen. Er is echter hoop. De overlevings-
kans is hoog voor een aantal kankers. Enkele 
voorbeelden: 95% voor teelbalkanker, 85% 
voor borstkanker, 80% voor leukemie bij 
kinderen. Patiënten overleven steeds langer de 
ziekte. Vandaag zijn er ruim 339.000 Belgen 
die de voorbije tien jaar kanker kregen en 
gelukkig nog steeds in leven zijn. 

Hoewel kanker volgens Statbel als doodsoorzaak 
aan het dalen is (27,2% in 2014) blijft de ziekte in 
ons land doodsoorzaak nummer twee. Het is 
daarom van het grootste belang om inspanningen 
te blijven leveren in de strijd tegen deze ziekte. 

Tijdens deze legislatuur heb ik verder ingezet 
op de versterking van de verzorging van 
kankerpatiënten. Drie belangrijke speerpunten 
in het beleid sinds 2014 waren het verhogen 
van de kwaliteit van de zorg door concentratie 
van de kennis en de skills in expertisecentra, het 
concretiseren van een betere terugbetaling van 
geavanceerde technieken in de moleculaire en 
genetische testen in het kader van de geperso-
naliseerde geneeskunde en het realiseren van 
een innovatieve terugbetalingsregeling. 

Anders dan in de gewoonlijke procedure, wordt 
bij immunotherapie de terugbetaling gegaran-
deerd zodra het Europees Geneesmiddelen-
agentschap de indicatie goedkeurt. In ons land 
leverde deze maatregel 9.705 extra kwaliteitsvol-
le levensjaren op voor de betrokken patiënten. 
Het werk op vlak van de toegang tot innovatieve 
geneesmiddelen is daarbij niet af. De grote uitda-

ging die zich nu aandient, is de toegang bieden 
tot celtherapieën zoals de CAR-T en het 
betaalbaarheidsvraagstuk.

Aandacht voor de levenskwaliteit van de mensen 
die deze ziekte hebben overwonnen, is eveneens 
belangrijk. Vandaar dat ik bijvoorbeeld inzet op 
de arbeidsre-integratie en betaalbaarheid van de 
borstreconstructie na kanker. Jonge vrouwen die 
kanker overleven, moeten ook de kans hebben 
om hun kinderwens te vervullen en die kans 
krijgen ze nu dankzij terugbetaling van de 
oncofreezingtechniek.  

In de strijd tegen kanker is het van belang dat we 
alle belanghebbenden aan het woord laten en 
vooral de burger zelf. Hij of  zij heeft een essentiële 
rol te vervullen als co-piloot van de eigen zorg. 
Omdat kanker te maken heeft met veel genetische 
vraagstukken komen er ook fundamentele ethische 
aspecten in verband met deze ziekte naar boven. 
Deze kwesties verdienen een onderbouwd 
antwoord met een breed draagvlak.

In de afgelopen 10 jaar heeft het Kankercen-
trum van Sciensano een belangrijke rol 
gespeeld in de ondersteuning en het vorm 
geven van het beleid tegen kanker in ons land. 
Met de wet van 30 oktober 2018 werd het 
Centrum ook verankerd in de regelgeving.  
Het Kankercentrum zal als onderdeel van 
Sciensano een belangrijke motor blijven om  
het kankerbeleid mee te trekken. 

Ik wens u veel leesplezier! 

Minister van Sociale Zaken en  
Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie 
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Tien jaar Kankercentrum

10 jaar Kankercentrum is voor ons een 
belangrijke mijlpaal. Dit konden we niet 
zomaar laten voorbijgaan, vond ik, want 
er is in ons land tijdens die periode 
bijzonder veel gebeurd rond kanker. 

Ik herinner mij nog heel goed het 
telefoontje dat ik op kerstavond 2012 
kreeg van Herman Van Oyen met de 
vraag of  ik de leiding van het Kanker
centrum op mij wilde nemen. Ik moet 
toegeven dat ik toen niet eens wist wat 
het Kankercentrum precies te betekenen 
had. Toch wilde ik de uitdaging graag 
aangaan en nu, anno 2019, weet ik 
gelukkig al iets beter wat het Kanker
centrum zoal doet.

Ik wens iedereen die in al die jaren op 
de een of  andere manier heeft mee
gewerkt aan de projecten van het 
Kanker centrum van ganser harte te 
danken. Dank voor jullie onbaatzuchtige 
inzet en openheid, voor jullie bereidheid 
om expertise en opinies te delen, en niet 
het minst voor jullie vertrouwen in het 
Kankercentrum! 

Kanker is en blijft een belangrijke ziekte 
in onze maatschappij. We krijgen er 
allemaal vroeg of  laat, rechtstreeks of  
onrechtstreeks mee te maken. Een sterk 
kankerbeleid is dus absoluut noodzake
lijk, in de toekomst misschien meer dan 
ooit. En met wie kunnen we hierover 
beter reflecteren dan met onze vele 
partners? 

Ik ben dan ook heel fier met jullie dit 
boek met getuigenissen van een aantal 
protagonisten te kunnen delen. Zowel 
patiënten en patiënten vereni gingen, als 
artsen, technici, academici en beleids
mensen komen aan het woord. Ze 
behandelen een breed spectrum aan 
thema’s die de complexiteit van de 
kankerproble matiek weerspiegelen.

In deze competitieve wereld is het niet 
evident om zoveel verschillende partijen 
met vaak gelijklopende interesses maar 
tegengestelde belangen, niet alleen 
samen te brengen maar ook te laten 
samenwerken. 

Dit zou niet mogelijk zijn zonder de 
inzet en expertise van het hele team van 
het Kankercentrum: Aline, Chloé,
Cindy, Eliana, Els D., Els V., Gordana,
Katrien, Lan, Laure, Loïs, Marc A., 
MarieJo, Mieke, Pauline, Régine, 
Victoria en Wannes. Ik wil jullie hier 
dan ook uit gebreid bedanken en hoop 
dat we met z’n allen in de komende 
jaren het Kankercentrum verder kunnen 
uitbouwen als een warme, open en 
betrouwbare partner in het 
kankerbeleid.

Ik wens jullie heel veel leesplezier en 
hoop dat deze unieke bijdrage de basis 
kan vormen om samen verder te werken 
aan een menselijk kankerbeleid, met als 
finaal doel de best mogelijke zorg te 
bieden aan de patiënten en hun naasten.

Marc Van den Bulcke
Kankercentrum, Sciensano
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Wetenschappelijke 
inzichten kunnen 
helpen om de  
politieke  
divergenties te 
overstijgen.



Binnen de FOD Volksgezondheid hebben we tal van hefbomen waarmee we 
het beleid rond kankerzorg ondersteunen. Vanuit onze DG Gezondheidszorg 
zijn we bevoegd voor diverse materies op een viertal terreinen: ziekenhuizen, 
gezondheidsberoepen, psychosociale zorg en dringende hulpverlening. In elk 
van deze domeinen werken we aan beleidsvoorbereiding, reglementering en 
planning, verrichten we operationele activiteiten en verzekeren we ook 
handhaving en toezicht op de naleving van de reglementering. 

We zijn onder meer verantwoordelijk voor de financiering van de ziekenhuizen 
en het nieuwe Pay for Performance (P4P) programma waarmee we de zieken-
huizen willen stimuleren om kwaliteitsvolle zorg te leveren. 

In het kader van het Kankerplan was de FOD Volksgezondheid verantwoor-
delijk voor de uitvoering van een 15-tal acties, waarvan het merendeel intussen 
structureel opgenomen is in het beleid. Specifiek rond kanker beheren we het 
zorgprogramma oncologie en de financiering van een aantal aspecten uit het 
Kankerplan, zoals de financiering van de multidisciplinaire equipes in de 
zorgprogramma’s oncologie op basis van het aantal multidisciplinaire 
oncologische consulten (MOC’s).

9

aan het woord:
Pedro Facon

> Directeur-generaal DG Gezondheids-
zorg, FOD Volksgezondheid

> Secretaris van de Interministeriële 
Conferentie Volksgezondheid

> Lid van de raad van bestuur  
van Sciensano en het KCE

Saskia Van den Bogaert

> Celhoofd Organisatie van de Zorg, Acute 
en Chronische Zorg, DG Gezondheidszorg, 
FOD Volksgezondheid
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Binnen onze dienst Acute en Chronische Zorg hebben we de cel Organisatie 
van de Zorg, die zich toespitst op het plan en de pilootprojecten geïntegreerde 
zorg en specifieke projecten rond de zorg in ziekenhuizen, zoals het pijnbeleid 
en de voedingsteams. We begeleiden verder een aantal commissies met 
betrekking tot kwaliteit van de verpleegkundige activiteit en palliatieve zorg, en 
ondersteunen het beleid inzake preventie, zeldzame ziekten en kanker. Vandaar 
onze directe betrokkenheid bij de zorg rond kanker. 

Kanker op de politieke agenda
Het Kankerplan ging van start in 2008, mede onder impuls van de Europese 
Unie die elke lidstaat aanbevolen heeft om een nationaal plan op te stellen. In 
België hebben we als eerste stap een aantal rondetafelgesprekken georganiseerd 
met de verschillende stakeholders. Het College voor Oncologie dat vanuit de 
FOD Volksgezondheid begeleid wordt en verantwoordelijk is voor de externe 
toetsing van de kwaliteit voor oncologie in de ziekenhuizen, was intens betrok-
ken bij dit overleg. Het enthousiasme van alle deelnemers was aanstekelijk.

Minister Onkelinx is er toen onmiskenbaar in geslaagd om kanker en de zorg 
daarrond als prioriteit naar voren te schuiven en alle partners op het terrein – 
ziekenhuizen, eerste lijn, psychosociale actoren, kennisinstellingen, admini-
straties etc. – te mobiliseren. En ze wist hiervoor een aanzienlijk budget vrij te 
maken. 

België heeft voortrekkersrol
Het plan heeft heel wat in beweging gebracht, op diverse terreinen. In het 
kader van preventie hebben de deelstaten opsporingsprogramma’s voor kanker 
opgestart die mee gefinancierd worden vanuit de federale overheid. 

Een substantieel onderdeel van het budget was voorzien voor translationeel 
onderzoek, dat als doel heeft fundamenteel onderzoek om te zetten in 
praktische, klinische toepassingen. Het wetenschappelijk onderzoek voor 
kanker in België kreeg zo een belangrijke impuls. Een mooi voorbeeld dat 
recent nog de pers haalde, is het onderzoek naar de gevolgen voor de foetus 
van blootstelling aan chemotherapie tijdens de zwangerschap. 

Voor het eerst kwam er ook uitgebreide aandacht voor de psychosociale 
ondersteuning van de kankerpatiënt, met onder meer de financiering van 
psychologen in de zorgprogramma’s. Verder was de coördinatie van de zorg 

Nu het Kankerplan 
grotendeels is 
uitgevoerd, is het 
opportuun voor het 
Kankercentrum,  
en breder ook 
Sciensano, om hun 
missie scherp te 
stellen en na te gaan 
op welke gebieden 
ze zich kunnen 
positioneren als 
kennisinstelling.
Pedro Facon
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een opvallend actiepunt. In elk ziekenhuis is er nu in het zorgteam een 
coördinator die de activiteiten rond een patiënt coördineert. 

Met de financiële steun van het plan wist het Kankerregister ook zijn activitei
ten rond de registratie van gegevens te perfectioneren en uit te bouwen. Ook 
voor de innovatieve thema’s van vandaag, zoals de Next Generation Sequencing 
(NGS) en immunotherapie zijn we er dankzij het Kankerplan in geslaagd om 
hiervoor capaciteit te ontwikkelen. Het Kankercentrum speelt daarin een erg 
actieve rol. 

Nu 10 jaar later is het plan grotendeels uitgevoerd en behoren heel wat 
onderdelen ervan tot de structurele ziekenhuisfinanciering. Het resultaat mag 
er wezen: inzake kankerzorg vervult België ontegensprekelijk een voor-
trekkersrol. 

Van verticale naar horizontale plannen
Kanker is er duidelijk in geslaagd om de aandacht en financiering naar zich toe 
te trekken, niet alleen van de beleidsmakers, maar ook van het brede publiek. 
Het is dan ook een pathologie die zeer veel burgers en zorgverstrekkers raakt.

Maar naast kanker zijn er tal van andere uitdagingen, zoals dementie of  
diabetes. Die ziekten vragen dezelfde aandacht, professionele benadering, 
investering – niet alleen financieel maar ook qua beleidsinitiatieven – én tools 
om de burger te informeren. 

Vandaag tekent er zich, nationaal en internationaal, een duidelijke trend  
af  om de verticale pathologiegedreven plannen, zoals het Kankerplan, het 
hiv-plan, en het plan zeldzame ziekten, te verlaten en te evolueren naar 
horizontale, transversale plannen. Zo zijn we tijdens de legislatuur van  
Maggie De Block van start gegaan met systeemhervormende plannen:  
het systeem van de financiering en organisatie van de ziekenhuizen, het  
systeem van de gezondheidsberoepen, het creëren van de bredere, 
geïntegreerde zorg enz.

Het wordt almaar belangrijker om het budget dat we beschikbaar hebben, te 
concentreren op een aantal speerpunten en energie te stoppen in de evaluatie 
van de hervormingen. En dat is nu net iets dat binnen het Kankerplan 
onvoldoende aan bod kwam. De maatregelen op zich zijn degelijk uitgewerkt 
en geïmplementeerd, maar er werd onvoldoende rekening gehouden met 



evaluatie bij de ontwikkeling van de maatregelen, waardoor het moeilijk was 
om het effect ervan te beoordelen.  

Wat kunnen we meenemen uit het Kankerplan?
Een aantal realisaties van het Kankerplan zouden we absoluut breder kunnen 
uitrollen. Denk maar aan het concept van de multidisciplinaire oncologische 
consulten (MOC) dat je eveneens kunt toepassen bij de aanpak van andere 
aandoeningen die multidisciplinaire samenwerking vereisen. Maar in de 
nomenclatuur is er vooralsnog geen meer generiek systeem om de samen-
werking tussen de zorgverstrekkers te vergoeden of  aan te moedigen. Binnen 
diezelfde context moeten we ook de wetgeving rond de beroepsgroepen voor 
een stuk hervormen en laten mee-evolueren. 

Een andere verworvenheid van de kankerzorg is het netwerkdenken, bijvoor-
beeld voor chirurgische ingrepen, en de radio- en protontherapie. Dat netwerk-
denken moet op het voorplan blijven staan, niet alleen voor kanker maar voor 
de hele zorg. De ontwerpwetgeving inzake de ziekenhuisnetwerken creëert 
daartoe het kader.

Nog een voorbeeld is de registratie van gegevens. Voor kanker gebeurt dit 
binnen het Kankerregister. We hebben nu ontzettend veel data rond kanker-
pathologie, behandelingen, outcomes, ook demografisch. Maar er zijn veel meer 
aandoeningen waar zo’n intelligentie waardevol zou zijn. 

Kankercentrum 
Het Kankerplan heeft ook geleid tot de oprichting van het Kankercentrum. 
Dat heeft een coördinerende rol op zich genomen en had als belangrijkste taak 
om de verschillende partners te verbinden. Nu het plan grotendeels is uitge-
voerd, is het opportuun voor het Kankercentrum, en breder ook Sciensano, om 
hun missie scherp te stellen en na te gaan op welke gebieden ze zich kunnen 
positioneren als kennisinstelling. 

Wij vinden het belangrijk dat zij hun eerder beperkte middelen concentreren 
op een aantal aspecten die de link leggen tussen wetenschap en beleid, zoals ze 
bijvoorbeeld doen binnen het NGS-verhaal. Ze kunnen de vinger aan de pols 
houden van wat er gebeurt in de samenleving en focussen op het ontwikkelen 
van wetenschappelijk onderbouwde inzichten voor het beleid, bijvoorbeeld 
rond de organisatie van de zorg of  de terugbetaling van geneesmiddelen. Ook 
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Er wordt veel 
beleid gemaakt, 
voorbereid en 
uitgevoerd, maar 
minstens even 
belangrijk is het 
om dit alles ook 
opnieuw tegen het 
licht te houden.
Pedro Facon
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voor thema’s zoals de complexe kankerchirurgie is de wetenschappelijke en 
medische expertise van het Kankerregister en het Kankercentrum een absolute 
meerwaarde. 

Verder zien we een rol weggelegd voor Sciensano en het Kankercentrum bij 
het evalueren van activiteiten. We weten uit onderzoek van het Rekenhof  en 
andere organisaties dat de evaluatiecapaciteit in de federale en andere 
overheden relatief  beperkt is. Er wordt veel beleid gemaakt, voorbereid en 
uitgevoerd, maar minstens even belangrijk is het om dit alles ook opnieuw 
tegen het licht te houden. Het Kankercentrum zou dit bijvoorbeeld kunnen 
doen voor de psychologische kankerzorg, de organisatie van de MOC’s en de 
werking van de zorgprogramma’s. 

Of  het Kankercentrum zich nog als taak moet stellen om rechtstreeks het brede 
publiek te informeren, dat is een andere zaak. Er zijn tal van andere organi-
saties die deze rol op zich nemen. Denk maar aan Kom op tegen Kanker of  de 
Stichting tegen Kanker, die veel bekender zijn. 

Verschillende overheden met verschillende bevoegdheden
Als je het zorgbeleid goed wil aanpakken – van preventie, over behandeling tot 
nazorg – dan heb je in België al de verschillende overheden nodig. Screening 
bijvoorbeeld gebeurt op het niveau van de deelstaten, maar de financiering van 
de opvolgingstesten van iemand die positief  test, situeert zich op het niveau van 
de federale gezondheidszorg en valt onder de vergoeding van de verstrekkers. 

Sinds de zesde staatshervorming is ook de ontwikkeling van de erkennings-
normen overgeheveld naar de deelstaten. Wij willen evenwel de kwaliteit van 
zorg koppelen aan de terugbetaling van verstrekkers vanuit het RIZIV. Het 
RIZIV wil geen ‘blinde betaler’ zijn. Het is dus geen sinecure om de ini-
tiatieven en bevoegdheden van de verschillende overheden met elkaar te laten 
sporen. 

Ook hier kunnen het Kankercentrum, en breder Sciensano, een rol spelen.  
Zij werken namelijk voor alle overheden en kunnen zowel aanbevelingen 
formuleren rond deelstaatbevoegdheden als op het federale niveau. Overigens, 
wetenschappelijke inzichten kunnen voor een stuk helpen om de politieke 
divergenties te overstijgen en de politieke tegenstellingen met elkaar te 
verzoenen. 



Kwaliteit staat voorop
In het huidige beleid gaat onze aandacht dus niet langer specifiek uit naar enkel 
de zorg rond kanker. Maar veel van de grote hervormingen waar wij op dit 
moment mee bezig zijn, moeten er uiteraard toe leiden dat alle patiënten, 
inclusief  de patiënten met kanker, in een zorgsysteem terechtkomen dat een 
hoge kwaliteit van zorg biedt én toegankelijk is.

Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van supraregionale zorgnetwerken. 
De ziekenhuishervorming die wij vanuit de FOD regelen met wetgeving en in 
samenwerking met de deelstaten mee ondersteunen op het terrein, zal de 
kwaliteit van de zorg verder verbeteren, ook voor kankerpatiënten. 

Samen met het RIZIV steken we ook flink wat energie in het maken van 
conventies om bepaalde ingrepen te concentreren. We zijn gestart met de 
complexe chirurgie van slokdarm- en pancreaskanker omdat uit onderzoek van 
het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) is gebleken dat 
dit de meest manifeste voorbeelden zijn van ingrepen waarvan de overlevings-
kans merkelijk hoger is in ziekenhuizen die er veel ervaring mee hebben. 
Eenzelfde oefening maken we voor de beroertezorg die eveneens bijzonder 
complex is en een gespecialiseerd zorgteam vergt. 

In ons zorglandschap willen we steeds meer inzetten op de ontwikkeling van 
expertisecentra die voldoende patiënten hebben om hoogkwalitatieve zorg te 
leveren aan de burger. Dat vraagt een stukje inspanning, want de patiënt zal 
misschien grotere afstanden moeten afleggen. Het is dan ook onze taak om 
begeleidende maatregelen te voorzien, bijvoorbeeld rond het vervoer van de 
patiënten.

Het P4P-programma is voor ons eveneens een prioriteit. In 2018 zijn we gestart 
met een beperkt aantal indicatoren die inzage moeten geven in de kwaliteit van 
de aangeboden zorg. Ziekenhuizen kunnen voor deze indicatoren punten 
scoren en op basis daarvan zullen ze voor een stuk vergoed worden. Zo is er 
bijvoorbeeld specifiek voor kanker een indicator die de mate weergeeft waarin 
er een MOC heeft plaatsgevonden voor patiënten met borstkanker die 
behandeld worden in de erkende borstklinieken. Maar dit is slechts een begin 
en het scala indicatoren zal stelselmatig groeien. Zelfs al gaat het op dit 
moment over een beperkt bedrag (6 miljoen euro), toch wordt zo voor de eerste 
maal een dynamiek op gang gebracht waarbij de inspanningen voor het leveren 
van kwaliteitsvolle zorg beloond worden.

Als je weet dat 
liefst 40 procent 
van de kanker-
gevallen te 
vermijden is met 
een gezonde 
levensstijl, dan valt 
er zeker nog winst 
te boeken als de 
burgers hun gedrag 
bijsturen op het 
gebied van 
alcoholgebruik, 
roken, voeding, 
beweging enz.
Saskia Van den Bogaert
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Voorkomen is beter dan genezen
De diagnose en behandelingen voor kanker worden alsmaar beter. En nog vóór 
een diagnose aan de orde is, zijn er de genetische tests die de risicogevoeligheid 
van een patiënt kunnen nagaan en een stuk een voorspellende waarde hebben. 
Dit opent nieuwe perspectieven op het gebied van preventie, en de overheden 
spelen hierop in door werk te maken van een beleid dat gericht is op screening 
van gevoelige populaties. 

We kunnen heel veel inzetten op een vroegtijdige opsporing, op een juiste 
diagnose en op een kwaliteitsvolle behandeling, alles binnen de sfeer van de 
gezondheidszorg. Maar bij preventie komen ook andere factoren om de hoek 
kijken. Als je weet dat liefst 40 procent van de kankergevallen te vermijden is 
met een gezonde levensstijl, dan valt er zeker nog winst te boeken als de burgers 
hun gedrag bijsturen op het gebied van alcoholgebruik, roken, voeding, 
beweging enz. Verder hopen we dat de belangstelling voor thema’s als de 
luchtkwaliteit op het voorplan blijft staan. 

Zorg dichter bij de patiënt 
We proberen niet alleen om de complexe zorg te concentreren om die kwali-
teitsvoller te maken, maar we willen ook het comfort voor de patiënt verbete-
ren, door een deel van de zorg die nu gebeurt in de ziekenhuiscontext te ver-
plaatsen naar de thuiscontext. Momenteel loopt er een door de FOD 
ondersteund pilootproject rond de thuishospitalisatie van patiënten die chemo- 
of  antibioticatherapie krijgen. 

Als we de zorg dichter bij de patiënt brengen, is het zaak om een oplossing  
te vinden voor een aantal randvoorwaarden. Hoe ga je in het geval van 
chemotherapie garanderen dat de kwaliteit van de middelen die thuis worden 
toegediend, even goed is als deze in het ziekenhuis? Hoe regel je het transport 
en de bewaring ervan? Hoe ga je de gespecialiseerde verpleegkundigen 
financieren die de taken op een correcte manier kunnen uitvoeren?  

Geïntegreerde zorg vergt grondige hervormingen
Als FOD dragen we ook de verantwoordelijkheid om voor de geïntegreerde 
zorg de gepaste organisatie en financieringsmodellen te vinden. Deze moeten 
ertoe leiden dat alle zorg- en welzijnsactoren samenwerken om een patiënt met 
een chronische aandoening zo goed mogelijk te ondersteunen, zodat deze de 
regie over het eigen leven kan blijven voeren. En aangezien kanker voor een 



stuk een chronische ziekte geworden is, heeft deze hervorming ook repercussies 
voor patiënten met kanker. 

We investeren ook fors in de digitale ondersteuning van de geïntegreerde zorg. 
Telkens als een patiënt zich verplaatst van het ene knooppunt in een netwerk 
naar het andere, is het essentieel dat zijn of  haar gegevens vlot doorstromen en 
dat alle betrokken actoren in de diverse lijnen en ziekenhuizen toegang hebben 
tot die data. We gaan er zeker op vooruit, maar we hebben nog flink wat werk 
voor de boeg.

Patient empowerment
Als je vandaag te horen krijgt dat je kanker hebt en je je afvraagt in welk 
centrum je de hoogste kans hebt op een succesvolle behandeling, dan is het 
vrijwel onmogelijk om als burger gevalideerde informatie te vinden die je helpt 
om de juiste keuze te maken. Dat is zorgwekkend.

We willen dan ook volop investeren, samen met alle betrokken actoren binnen 
en buiten de overheid en op de verschillende bestuursniveaus, in indicatoren 
rond outcome en patiëntervaringen, en deze toegankelijk maken voor het brede 
publiek. Wanneer je als patiënt inzage hebt in dergelijke informatie, dan kan je 
voor een stuk het zorgproces in eigen handen nemen en zelf  beslissen waar je 
behandeld wordt.

Betaalbaar houden van de zorg
Dat iedereen gelijke kwaliteit van zorg kan krijgen: daar maken we ons in 
België sterk voor. Maar dat gaat gepaard met een reeks uitdagingen, niet het 
minst op het gebied van prijs.

Wat diagnose en therapie betreft, zijn we de laatste jaren in een stroomver-
snelling terechtgekomen. Genetische diagnostische testen, gepersonaliseerde 
geneesmiddelen en immunotherapie, enz. Dat is allemaal excellent nieuws voor 
de patiënt, maar hoe kunnen we in onze zorg innovatie binnenbrengen en die 
zorg tezelfdertijd betaalbaar houden? 

Minister De Block heeft met haar Toekomstpact met de farmaceutische 
industrie aanzienlijke inspanningen geleverd om ruimte te maken voor 
innovatie, bijvoorbeeld voor immunotherapie. De minister heeft ook 
geïnvesteerd in het NGS-verhaal. We boeken enorme vooruitgang, 
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wetenschappelijk en ook beleidsmatig, om dat allemaal tot bij de patiënt te 
brengen. Maar het budget barst uit zijn voegen...

Je ziet, elke vezel van ons systeem is aan het evolueren en dat zal de manier 
waarop patiënten met kanker zorg krijgen, danig beïnvloeden. 

Internationale samenwerking
Voor de aanpak van kanker kijkt België ook over de landsgrenzen heen.  
Op Europees niveau wordt er intens samengewerkt binnen de joint actions.  
Op die manier bouwen we een netwerk uit met andere landen en wisselen we 
ervaringen en kennis uit. 

Een ander staaltje van internationale samenwerking zijn de Europese 
Referentienetwerken (ERN’s) rond zeldzame ziekten. Daarvan zijn er al 24 
opgericht, 4 met betrekking tot kanker. Deze virtuele klinische netwerken 
verenigen zorgteams uit de diverse EU-lidstaten. Samen overleggen ze over de 
diagnose en behandeling van een welbepaalde zeldzame ziekte. Vanuit België 
zijn er liefst 68 teams uit 10 ziekenhuizen die hieraan actief  meewerken. 

Omdat deze ziekten zo zelden voorkomen, is er op landelijk niveau amper 
expertise voorhanden. Dan is het van levensbelang om te kunnen communi-
ceren met teams die wél beschikken over expertise in die materie. Voor 
patiënten met zeldzame ziekten maakt een internationale samenwerking dus 
een hemelsbreed verschil. Momenteel zijn we aan het bekijken hoe we de 
gigantische hoeveelheden data die we binnen de ERN’s verzamelen, zullen 
registreren. Het Kankerregister kan hiervoor model staan.

 Belangrijke 
uitdagingen  
voor het 
gezondheidsbeleid 
van de toekomst:

> De zorg dichter bij de 
patiënt brengen.

> Informatie over de kwaliteit 
van de zorg beschikbaar 
maken voor élke burger. 

> Expertisecentra ontwikkelen 
die hoogkwalitatieve  
zorg leveren.

> Betaalbaar houden  
van de zorg.



Je moet als  
burger niet  
alleen toegang 
hebben tot de 
zorg, maar de 
zorg moet ook 
voldoende  
bereikbaar zijn, 
kwaliteitsvol  
én betaalbaar.



Ik ben nu ruim 20 jaar administrateur-generaal van het RIZIV en in die periode 
heeft de zorg een ingrijpende transformatie doorgemaakt. Inzonderheid was er 
de shift van een zeer solistische aanpak naar een zorglandschap, waar multi-
disciplinariteit, samenwerking en evidentie aan boord zijn gebracht. Er is op die 
twee decennia tijd heel wat gebeurd ten gunste van de patiënt en dat geldt zeker 
voor diegenen die geconfronteerd worden met kanker. 

Waar kanker in het verleden vaak neerkwam op een doodsvonnis, wordt deze 
ziekte meer en meer beschouwd als een aandoening die goed behandeld kan 
worden, met respect voor de waardigheid van de patiënt. Het volstaat om tien 
jaar achteruit te kijken om vast te stellen dat er op heel wat terreinen 
vooruitgang is geboekt. Het Kankerplan is voor dit alles een belangrijke 
katalysator geweest. 

Pijlers van de zorg
Vanuit het beleid, en met name vanuit de ziekteverzekering, willen we de beste 
zorg organiseren voor de burgers. We stellen hierbij vier doelstellingen voorop. 
Eerst en vooral is er de toegankelijkheid van de zorg. Dat betekent niet 
alleen dat we de zorg betaalbaar moeten houden voor de burger, maar net zo 
goed dat er voldoende degelijke voorzieningen moeten zijn, op locaties die 
bereikbaar zijn. 

Aan het woord
jo de cock

> Administrateur-generaal van het RIZIV
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Een tweede belangrijke dimensie is de kwaliteit van de zorg. Vandaag 
beschikken we over een ‘zorgbrigade’ van liefst 170.000 mensen: artsen, 
verpleegkundigen, apothekers, laboratoriummedewerkers, kinesisten, 
orthopedisten, thuisverplegers, noem maar op. Elk moeten ze niet alleen 
beschikken over de nodige expertise maar ook aandacht besteden aan de bereikte 
resultaten. Verder is het cruciaal dat de verschillende actoren op een 
gecoördineerde manier samenwerken, over de disciplines heen. En die 
multidisciplinaire aanpak, dat globale perspectief  dat zeker bij de zorg rond 
kanker essentieel is, moet bijdragen aan een optimalisering van de kwaliteit. 

Een derde pijler, en die vergeet men wel eens, is innovatie. Als een gezond-
heids systeem niet in staat is om de vruchten te plukken van weten schappelijke 
progressie die de levenskwaliteit en de gezondheid van de patiënt ten goede 
komt, dan hebben we een systeem dat ter plaatste trappelt. Dat is uiteraard niet 
wat we willen. We moeten vooruit en als we op de toekomst voorbereid willen 
zijn, moeten we ook proactief  de horizon afspeuren. 

Betaalbaarheid 
Een vierde element is uiteraard de betaalbaarheid van de zorg. En dat is geen 
sinecure als je weet wat er zoal op ons afkomt. De afgelopen 15-20 jaar zagen 
we dat de prijs van de geneesmiddelen voor elk gewonnen levensjaar bij kanker 
jaarlijks met 10% gestegen is. Hier zit je dus met een exponentiële curve, terwijl 
we de komende tijd slechts een economische groei verwachten van ongeveer 
1,2% per jaar. 

Velen stellen zich de vraag of  het huidige model nog kan standhouden, goed 
wetende dat de middelen schaars zijn en dat we daarnaast geconfronteerd 
worden met andere maatschappelijke vraagstukken en andere lasten, zoals de 
pensioenlasten. 

Als we innovatie tot stand willen brengen, moeten we constant streven naar het 
inzetten van de nodige middelen. In de eerste plaats vergt dit de eliminatie van 
onnodige verstrekkingen en het terugdringen van ondoelmatige zorg. Nieuwe 
investeringen zullen hoe dan ook onvermijdbaar zijn. Ten slotte moet innovatie 
een aangetoonde toegevoegde waarde hebben.

Uiteraard heeft niet alleen België te maken met deze problematiek. Als we de 
zorg betaalbaar willen houden, dan hebben we geen andere keuze dan met 
andere landen samen te werken. Dit proberen we in Europa bijvoorbeeld te 

We streven ernaar 
om de innovaties  
te implementeren 
die aansluiten bij  
de behoeften en 
prioriteiten die  
er zijn. Deze 
innovaties moeten 
meerwaarde bieden 
en beantwoorden 
aan een aantal 
criteria.
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doen op het gebied van health technology assessment waarover een richtlijn wordt 
voorbereid, zij het niet zonder discussie. 

We bundelen ook onze krachten met andere EU-lidstaten zoals Nederland, 
Luxemburg, Oostenrijk en Ierland, om onze onderhandelingspositie bij de 
prijsafspraken voor dure medicijnen te versterken. Het ware misschien logischer 
als dit op het niveau van de EU kon gebeuren, maar dat is vooralsnog geen optie. 

Ook de OESO is bezorgd over de toegankelijkheid van de zorg in de 
verschillende lidstaten. Recent publiceerde de organisatie een lijvig rapport 
waarin een overzicht wordt gegeven van de instrumenten ter beheersing van de 
farmaceutische uitgaven en dat de beleidsmakers handvatten wil aanreiken om 
hiermee om te gaan.  

We moeten ook tijdig weten wat er in de pijplijn zit en ernaar streven om de 
innovaties te implementeren die aansluiten bij de behoeften en prioriteiten die 
er zijn. Deze innovaties moeten meerwaarde bieden en beantwoorden aan een 
aantal criteria. Voorts moeten diegenen die de innovatie tot stand brengen, 
hiervoor een redelijke vergoeding krijgen, terwijl deze bedrijven zelf  voldoende 
transparant moeten zijn over de prijsvorming van hun producten.

Solidariteit
Zorgkosten en -lasten zijn heel asymmetrisch gespreid over bevolkingsgroepen, 
leeftijden enz. De ziekteverzekering heeft als doel de ongelijkheden af  te 
vlakken. Het solidariteitsmechanisme vormt hierbij een belangrijke hefboom.

Gelukkig zijn er vandaag weinig aanwijzingen dat ons solidariteitsmechanisme 
door de bevolking in vraag wordt gesteld. Integendeel, uit diverse bevragingen blijkt 
dat mensen solidariteit een belangrijk element vinden en trots zijn dat onze 
gezondheidszorg op zo’n manier georganiseerd is. Ik ben gelukkig dat België en de 
Belgische burger dit hoog in het vaandel blijven voeren. Dat is meer dan een 
stimulans voor het RIZIV en voor onze partners om het beste van onszelf  te geven. 

(On)gelijkheid
Solidariteit blijft dus een essentieel principe, een baken in onze gezondheids-
zorg. Maar de (on)gelijkheid in de gezondheidszorg is nog iets anders: deze 
hangt samen met een reeks andere determinanten, zoals levensstijl, 
leefomgeving of  sociale factoren zoals werkloosheid of  armoede. 



Dit aanpakken vergt een veel bredere aanpak, die zich ook buiten de gezond-
heidszorg situeert. Binnen de gezondheidszorg houden de tussen komsten 
rekening met de draagkracht van de verzekerden. De voorkeurregeling en de 
maximumfactuur zijn hier exponenten van.

Voor bepaalde doelgroepen kunnen we de solidariteit nog iets meer in de verf  
zetten. Soms zijn de kosten immers zo groot, dat mensen het risico lopen om in 
financiële problemen te verzeilen. Vaak zijn het de patiëntenorganisaties, zoals 
Kom op tegen Kanker die ons hierop attent maken. Recentelijk hadden we in 
ons beheersorgaan een dossier over tandzorg na kanker op de agenda. Het gaat 
dan om mensen die bijvoorbeeld geen tanden meer hebben of  een aantasting 
van het kaakgewricht als gevolg van kanker. Een reconstructie kost stukken van 
mensen. De overheid moet dan corrigerende maatregelen nemen die de 
problemen helpen oplossen. Dat hebben we bijvoorbeeld ook gedaan voor 
borstreconstructies.

Kankercentrum als partner van het beleid
Niemand zal ontkennen dat de kankerzorg in een stroomversnelling zit.  
Je hebt dus een centrum nodig dat de expertise rond kanker bundelt en de 
nieuwe mogelijkheden in kaart brengt. Dit centrum moet op basis van de 
wetenschappelijke evidentie en contacten met de wetenschappelijke wereld, de 
klinische gemeenschap, de patiënten en alle andere stakeholders een globale 
approach ontwikkelen in dit domein. 

Vanuit het RIZIV werken we heel nauw samen met het Kankercentrum. Het 
Kankercentrum kan via de verworven expertise het RIZIV helpen om de juiste 
keuzes te maken. 

En als er toegevoegde waarde is aangetoond, rijst de vraag hoe we ons organi-
seren om deze innovatie te integreren in de zorg. Indien we bijvoorbeeld te 
maken krijgen met combinatietherapieën, waarbij geneesmiddelen en testen 
zoals genetische analyses samenvloeien, moet die therapie in zijn globaliteit 
worden bekeken. Opstellen van klinische richtlijnen is hierbij eveneens cruciaal. 
Het is duidelijk dat de complexiteit van de materie ons meer en meer noopt  
om samen te werken met vele partners zoals het Kankercentrum, het Kanker-
register, het College voor Oncologie. 

Ook de nood om aan concrete beleidsvoorbereiding te doen, verantwoordt het 
bestaan van zo’n centrum.

22

Gelet op de vele uitdagingen 
die op ons afkwamen, is het 
Kankercentrum nu 10 jaar 
geleden opgericht met als doel 
op diepgaande wijze analyses 
te maken, toekomsttrajecten 
uit te tekenen, de vertaalslag 
te maken tussen mogelijkhe-
den en wenselijkheden, en 
samen met anderen in een 
netwerk voorstellen te formule-
ren. En ik heb begrepen dat 
het Kankercentrum ook inter-
nationaal meer dan zijn man-
netje staat en actief aanwezig 
is op een aantal internationale 
fora, waarvoor ook dank en 
waardering. 

Belangrijk vandaag is dat we 
niet alleen terugblikken, maar 
dat we ook vooruitkijken naar 
de plannen voor het Kanker-
centrum voor de komende 
10-20 jaar. In deze sector 
moeten we constant bijsturen 
om gelijke tred te kunnen 
houden met de realiteit. 
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Datacollectie als pijler voor evidence-based geneeskunde
Gezondheidszorg is steeds meer gebaseerd op data. Het is dus heel belangrijk 
om alle relevante informatie samen te brengen, en dit liefst op een gestandaar-
diseerde wijze. De ziekenhuizen moeten de data kunnen aanleveren via een 
generiek model, zodat ze niet telkens andere applicaties hoeven te gebruiken. 

Het Healthdata-initiatief  brengt deze data bijeen en maakt de data op een vlot 
leesbare manier toegankelijk. Er is ook het Kankerregister, dat heel wat 
informatie vergaart specifiek rond kanker. Dat is een unieke aanpak. 

Op het gebied van de governance van de data kan er evenwel nog een tandje 
bijgestoken worden. Als we alle gegevens die er zijn – niet alleen over kanker, 
maar ook over diabetes, mucovicidose, multiple sclerose, enz. – op een 
gestandaardiseerde manier clusteren in een datapool, dan kunnen we die 
gegevens met elkaar en met gegevens van andere bronnen in verband brengen. 
Op die manier verrijk je epidemiologische inzichten. 

Dit is geen eenvoudige opgave en er zijn nog heel wat technische horden te 
nemen. Eerst en vooral moeten we een duidelijke visie ontwikkelen over hoe we 
de data zullen analyseren en exploiteren, en nagaan welke rollen de verschil-
lende partners, zoals het Kankercentrum, hierbij kunnen opnemen. 

Burgers en prioriteiten in de gezondheidszorg
De voorbije decennia zijn ook de patiënten en de burgers meer op het voorplan 
getreden. Tegen die achtergrond zijn we vanuit het RIZIV samen met Koning 
Boudewijnstichting vijf  jaar geleden gestart met burgerfora. De deelnemers aan 
zo’n forum kijken met een onbevangen blik naar een aantal kwesties; ze gaan in 
dialoog met elkaar en ontwikkelen een visie. Op die manier kunnen deze fora 
een belangrijke advies- of  signaalfunctie vervullen en ons gezichtsveld 
verbreden. 

Een eerste burgerforum hebben we gehouden rond het stellen van prioriteiten 
in de gezondheidszorg. Wat verlangt de burger? Wat zijn de belangrijkste 
vraagstukken waar men zich mee geconfronteerd weet en krijgen die voldoende 
aandacht? 

Naar aanleiding van de 50ste verjaardag van het RIZIV hebben we een 
burgerlabo gehouden over de criteria van terugbetaling van geneesmiddelen. 
Toen zijn er een aantal zaken naar voren gekomen die bij wetenschappers niet 



direct in de scope zaten. Zo gaven de burgers meer gewicht aan de kwaliteit 
van het leven dan aan de duurtijd ervan. Dat was een opmerkelijke vaststelling 
waarmee je als beleidsmaker aan de slag moet gaan. Ook ons burgerlabo rond 
arbeidsongeschiktheid leverde verrassende inzichten op. 

Dubbele helix van Watson & Crick
Ruim 50 jaar na de ontrafeling van het menselijk DNA door Watson en Crick, 
staat de genoomanalyse op het punt om door te breken in de zorg. Als we deze 
complexe technieken op een adequate manier willen integreren, moeten we 
hoge kwaliteitsnormen respecteren en geharmoniseerde interpretaties tot stand 
brengen. We hebben in deze materie dus nood aan adviezen en richtlijnen, en 
hiervoor werken we nauw samen met het Kankercentrum en andere 
organisaties.

Een paar jaar geleden heeft het Kankercentrum een roadmap opgesteld die 
onder meer een aantal rollen duidelijk vastlegt en de oprichting van de 
commissie gepersonaliseerde geneeskunde vooropstelt. Andere elementen die 
we moeten bekijken, zijn de ziekenhuisnetwerkstructuren en de aanpassing van 
de nomenclatuur. Alleen al voor de voorbereiding van deze innovatie investeren 
we ongeveer 7 miljoen euro over een periode van 4 jaar.

De genetische testen hebben ook een maatschappelijke, ethische en juridische 
dimensie, en dat was de inzet van het burgerforum rond genoominformatie, dat 
het Kankercentrum recent in samenwerking met de Koning Boudewijn 
Stichting heeft uitgevoerd. 

Uit de eerste conclusies van dit forum blijkt dat de burgers bereid zijn om hun 
gegevens te delen voor wetenschappelijk onderzoek, op voorwaarde dat dit het 
algemeen belang ten goede komt en dat er voldoende garanties zijn dat die 
informatie niet in handen komt van derden, zoals verzekeringsinstellingen of  
werkgevers. Dit geldt niet enkel voor genoominformatie, maar net zo goed voor 
andere gezondheidsinformatie. 

Het gaat uiteraard niet louter om het delen van informatie. De burger moet 
zelf  ook de nodige ondersteuning krijgen om te kunnen omgaan met die 
informatie. Om te voldoen aan die informatievraag, is er expertise nodig. 
Buiten de individuele informatievraag is het noodzakelijk de focus te richten op 
de brede bevolking en deze meer bewust te maken van de mogelijkheden en de 
moeilijkheden, en de ethische vragen.

Ik ben gelukkig  
dat België en de 
Belgische burger 
solidariteit hoog in 
het vaandel blijven 
voeren. Dat is 
meer dan een 
stimulans voor ons 
als RIZIV en voor 
onze partners om 
het beste van 
onszelf  te geven.
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Vanuit de overheid is het belangrijk dat we de burgers sensibiliseren én een 
geschikt, transparant wettelijk kader voorzien. De beveiliging van de 
persoonsgebonden gegevens moet maximaal gewaarborgd zijn.

Zelf  ben ik een onvoorwaardelijke voorstander om onafhankelijke, multidisci-
plinaire expertise te bundelen voor wetenschappelijke doeleinden. Maar er is 
nog werk aan de winkel om dit goed georganiseerd te krijgen. Sommige landen 
zoals Denemarken en Frankrijk hebben rond de governance voor wetenschappe-
lijke gezondheidsinformatie interessante wetgevende initiatieven genomen. 

Zorgnetwerken
Het creëren van zorgnetwerken heeft als doel de efficiëntie en de kwaliteit van 
de zorg te verbeteren. Enerzijds zijn er de regionale netwerken, die basiszorg 
aanbieden. Hierbij moet ongeremde concurrentie die niet leidt tot efficiëntie-
winst ter zijde worden geschoven.

Als we spreken over zeldzame tumoren en gespecialiseerde kankerzorg, dan 
gaat het erom de beste kwaliteit op de meest geschikte plaats te organiseren.
 
Wanneer meer dan 50 centra zeldzame ingrepen uitvoeren, weten we dat de 
patiënten in sommige centra onnodig risico’s lopen. De overheid heeft dan de 
morele plicht om maatregelen te nemen. Als we dit niet zouden doen, dan zou 
dat schuldig verzuim zijn.

Zo hebben we onder de impuls van het KCE en het Kankercentrum onlangs 
de beslissing genomen rond de concentratie van complexe chirurgie van  
slokdarm- en pancreaskanker. Andere ingrepen zullen volgen. Als oncologisch 
centrum moet je nu een minimaal aantal ingrepen uitvoeren. Maar dat is  
niet voldoende. Er moet ook een systeem van kwaliteitsbewaking zijn. Op  
basis van een aantal parameters die het College voor Oncologie samen met het 
Kankercentrum en het Kankerregister heeft samengesteld, zal de outcome van 
die ingrepen worden gemonitord. De ziekenhuizen zullen moeten aantonen dat 
de kwaliteitsparameters worden bereikt.

“An app a day keeps the doctor away” 
Vandaag is er een wildgroei aan gezondheidsapps die soms veel beloven, maar 
lang niet altijd de verwachtingen inlossen. Ze zijn zeker geen wondermiddel. Wél 
kunnen ze een ondersteunende rol spelen: ze kunnen gezondheidsparameters 



meten en die overmaken aan de zorgverstrekkers. Zo 
kunnen onnodige consultaties bij de arts worden 
vermeden. 

Het belangrijkste punt dat wij hier als RIZIV willen maken, 
is dat deze apps kwaliteit moeten garanderen, en in dit 
verband is er behoefte aan een gedegen kader. Samen met de 
industrie hebben we plannen om een website te creëren, een 
bibliotheek als het ware van gezondheidsapps die hun meer-
waarde hebben bewezen. Op die site zal je bijvoorbeeld kunnen 
zien of  een product een CE-goedkeuring heeft. 

Of  dit het einde betekent voor de arts met zijn stethoscoop? Dat denk ik 
absoluut niet. De jobinhoud van de artsen zal wellicht veranderingen 
ondergaan, maar de empathie die de arts voor de patiënt heeft, kan je niet 
vervangen door artificiële intelligentie of  een robot. Meer dan ooit is er 
behoefte aan goede communicatie; het volstaat niet langer dat je als arts een 
aantal technisch-wetenschappelijke termen aframmelt. Al zeker niet nu de 
patiënten steeds vaker willen mee beslissen over hun behandeling. Vroeger zei 
men: “Trust me, I’m a doctor”, daarna “Trust me, I have the guidelines”, en nu “Trust 
me, I’m willing to learn taking into account your clinical and patient related data”. Dit vat de 
cultuurshift die hiermee gepaard gaat mooi samen.

En we kunnen die patiënt zijn stem versterken via het terugkoppelen van zijn 
ervaringen met de zorg, via instrumenten zoals PROMs en PREMs. Ik denk dat 
ook dit een zweepslag kan geven naar kwaliteit van de zorg. 

Zorg met een missie
Beheren is niet louter naar de centen kijken of  administratieve beslissingen 
nemen. Je moet er ook over waken dat je je missie trouw blijft. Dit betekent 
onder meer dat álle patiënten zich beschermd moeten weten, ook als ze zich in 
een zwakke positie bevinden. Onlangs werden initiatieven genomen rond de 
zorg voor personen met een ernstige verstandelijke beperking. 

Wetenschap is één zaak, solidariteit is een andere. Verder zijn er ook de 
ethische principes, de waarden die we nastreven, zoals het respect voor de 
waardigheid van de mens. En daar is nog een weg af  te leggen. De kloof  tussen 
de praktijk en de theorie blijft soms nog heel groot, als we de brieven lezen die 
we krijgen toegestuurd.
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 Aandachtspunten 
voor de komende 
jaren:

> De schaarse middelen die 
beschikbaar zijn, optimaal 
inzetten om innovatie in de 
zorg toe te laten.

> Internationaal samenwerken 
om de onderhandelingsposi-
tie bij prijsafspraken te 
verbeteren en health  
technology assessment 
verder ontwikkelen. 

> Analyse en exploitatie van 
data verder uitbouwen op 
basis van een adequate 
governance en vanzelfspre-
kend met respect voor de 
persoonlijke levenssfeer.



Multidisciplinaire 
samenwerking is 
cruciaal in de  
oncologie, maar 
moeilijk te  
implementeren 
als de zorg  
verspreid is.



Vanaf  2008 heb ik als expert-oncoloog op het kabinet van toenmalig minister 
van volksgezondheid Laurette Onkelinx, actief  meegewerkt aan de uitvoering 
van het nationale Kankerplan. Daarvoor was ik op het kabinet van minister 
Rudy Demotte nauw betrokken bij de oprichting van het Kankerregister. Dit 
waren erg belangrijke projecten op het gebied van oncologie in België en ik heb 
me daar met veel passie voor ingezet.

Kwaliteit van zorg in de oncologie
De Organisation of  European Cancer Institutes (OECI) heeft een accreditatiepro-
gramma opgezet met als doel de kwaliteit van de zorg binnen de Europese 
kankercentra te verbeteren, vertrekkende van een holistische benadering  
binnen het ziekenhuis. 

Tot op heden zijn er in België slechts drie centra die deze accreditatie hebben 
behaald. Daarvan is het Jules Bordet Instituut het enige dat erkend is als 
Comprehensive Cancer Center, wat wil zeggen dat het erg veel wetenschappelijk 
onderzoek uitvoert.

Ik hecht dus enorm veel belang aan het criterium kwaliteit in de zorg. Om dit 
te kunnen waarborgen, is multidisciplinaire samenwerking een basisvereiste.  
In de oncologie hebben we immers te maken met behandelingen waarvoor  
er radiotherapeuten, chirurgen, oncologen en andere specialisten, zoals 
pathologen, radiologen en nuclearisten nodig zijn. Elk hebben ze expertise 

Aan het woord: 
Dominique de Valeriola

> Algemeen medisch directeur en 
hoofdgeneesheer van het Jules Bordet Instituut

> Vicevoorzitter van de Organisation of 
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binnen hun domein en moeten ze in een optimale verstandhouding met de 
anderen samenwerken. En breder ook uiteraard, met verpleegkundigen, 
psychologen en alle andere zorgactoren.

Een andere belangrijke factor is de integratie van onderzoek in de zorg. In tegen-
stelling tot andere medische disciplines, kan men in de oncologie geen vooruit-
gang boeken zonder onderzoek uit te voeren op de patiënten zelf. Het is daarom 
essentieel om deze patiënten als partners te betrekken bij het onderzoek.

Accreditatie en certificering
Er bestaat heel wat controverse op het gebied van accreditatie. De Denen zijn 
er bijvoorbeeld mee gestopt. Net als mijn collega’s bij de OECI ben ik er 
evenwel van overtuigd dat het een absolute noodzaak is dat kankercentra een 
kwaliteitscultuur uitbouwen en dat ze binnen de organisatie beschikken over 
mensen die zich hiervoor inzetten.

Zelf  heb ik voor de OECI een aantal audits uitgevoerd in diverse kankercentra 
in Europa. Zo heb ik gezien dat accreditatieprogramma’s wel degelijk het 
verschil kunnen maken, met name in de kleinere of  minder goed georga ni-
seerde centra. Ook gerenommeerde instellingen, zoals Cambridge en Oslo, 
zagen dat het accreditatieproces een gunstige invloed had op het kwaliteits-
niveau en de algemene werking.

Netwerken
Op dit moment is er veel sprake van lokale en regionale netwerken. De plaats 
die een geïntegreerd referentiecentrum voor kanker, zoals het Jules Bordet 
instituut, binnen deze netwerken moet innemen, is echter niet duidelijk 
gedefinieerd. Ons instituut heeft een rol die deze van eenvoudig lokaal netwerk 
overstijgt. Ik denk dat het model van ons instituut, dat zich uitsluitend richt 
naar kankerpatiënten en -onderzoek, zeer waardevol is en dat het belangrijk is 
om dit in stand te houden.

Binnen deze netwerken – en dat is ook wat de OECI vooropstelt – is het belang-
rijk om na te denken over specifieke kwaliteitscriteria, zodat alle partners een 
hoog kwaliteitsniveau kunnen halen en hun patiënten goed kunnen behandelen. 
Bij voorkeur werken deze netwerken met een referentiecentrum op basis van 
doorverwijzing. Dit houdt in dat het referentiecentrum ingeschakeld wordt in 
bepaalde fasen van de diagnose en behandeling van de patiënt, namelijk bij die 

Zelf  heb ik voor de 
OECI een aantal 
audits uitgevoerd 
in diverse kanker-
centra in Europa. 
Zo heb ik gezien 
dat accreditatie-
programma’s  
wel degelijk het 
verschil kunnen 
maken, met name 
in de kleinere of   
minder goed geor-
ganiseerde centra.
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onderdelen die speciale technieken, innovatieve technologieën of  complexe zorg 
vereisen die alleen beschikbaar zijn in centra met voldoende patiënten.

De patiënten kunnen hun behandeling verderzetten of  zich laten opvolgen 
dichter bij huis, in een ander ziekenhuis binnen het netwerk. Dit vereist een 
goed geoliede organisatie en overkoepelende richtlijnen voor het hele netwerk. 
Op die manier kunnen we in de context van de zorgpaden van de patiënt ener-
zijds de stappen definiëren die overal kunnen worden uitgevoerd en die gestan-
daardiseerde behandelingen zijn, en anderzijds deze die het referentiecentrum 
voor zijn rekening neemt.

Concentratie van de complexe zorg
In de oncologie is de individuele expertise zeker niet onbelangrijk, maar er is 
meer dan dat: een multidisciplinaire samenwerking is essentieel. Dit is evenwel 
niet eenvoudig in de praktijk te brengen indien de zorg verspreid is over een 
hele reeks locaties. 

Die multidisciplinariteit moet continu aanwezig zijn in het volledige zorgtraject 
en dit vergt aanzienlijke middelen op het gebied van infrastructuur, uitrusting 
en expertise. Je kunt dit op twee manieren benaderen: ofwel verplaatsen de 
experts zich naar de verschillende centra, ofwel worden de activiteiten op een 
specifieke plaats geconcentreerd.

Persoonlijk denk ik niet dat we de luxe hebben om onze experts uit te sturen 
naar verschillende sites. Denk maar aan de tijd die ze verliezen om zich te 
verplaatsen en aan de moeilijkheden die ze ondervinden als ze telkens in 
andere teams moeten functioneren. Ik ben er dan ook een groot voorstander 
van om de expertise, multidisciplinaire teams en gespecialiseerde infrastructuur 
te concentreren, en de samenwerking tussen het referentiecentrum en de 
andere centra te faciliteren met moderne communicatiemiddelen.

Gepersonaliseerde geneeskunde
We hebben mooie successen behaald op het gebied van gepersonaliseerde 
geneeskunde en we moeten vooruitgang blijven boeken. De immunotherapie is 
een veelbelovende piste die nieuwe mogelijkheden opent voor de behandeling 
van kankerpatiënten. Het sequeneren van tumoren helpt ons niet alleen om de 
best mogelijke behandelingskeuzes te maken, maar stelt ons ook in staat om 
verder onderzoek te voeren en de mechanismen van de tumor beter te begrijpen.



Toegang tot medicatie
Bij de behandeling van kanker gebruiken we medicijnen die almaar duurder 
worden. Het systeem van terugbetaling voor de patiënt en de arts komt 
bijgevolg steeds meer onder druk te staan. De toegang tot geneesmiddelen is in 
België relatief  correct geregeld, ook al houdt dit niet altijd gelijke tred met de 
evolutie van de kennis en vooruitgang op klinisch niveau. Dit leidt soms tot 
absurde situaties op het gebied van terugbetaling. 

Natuurlijk is er een kader nodig om de uitgaven te beheersen. Maar het is 
misschien aangewezen om naast deze hyperbindende administratieve systemen, 
onderzoek te doen naar de optimale duurtijd van bepaalde behandelingen 
zoals de immunotherapie, dit om nodeloos dure en toxische behandelingen  
te vermijden. 

Generische geneesmiddelen
Buiten de oncologie maak ik me zorgen om de generische geneesmiddelen in 
het algemeen. Niet dat ik voorstander ben van het monopolie van de farmaceu-
tische industrie, noch van het feit dat ze woekerwinsten opstrijken ten koste van 
ziekenhuizen en patiënten. Maar ik vraag me af  of  dit in een vroeger stadium 
niet selectiever aangepakt zou kunnen worden. Misschien kunnen er striktere 
prijsafspraken gemaakt worden, in plaats van toe te staan dat een hele reeks 
generische geneesmiddelen met elkaar in concurrentie gaan. Dit laatste houdt 
risico’s in voor de veiligheid van patiënten en werkt verspilling in de hand om-
dat patiënten niet altijd beseffen dat ze hetzelfde medicijn al hebben onder een 
andere naam. Bovenal veroorzaakt dit systeem ook steeds vaker voorraadtekor-
ten, zelfs van levensreddende medicijnen zoals oncologische geneesmiddelen.

Voor bepaalde geneesmiddelen ligt het quotum dat voorbehouden is voor 
België lager dan dat voor de andere landen, omdat de prijzen hier minder 
gunstig zijn dan elders. Daardoor zien ziekenhuizen zich genoodzaakt om 
een geneesmiddel dat een patiënt nodig heeft, aan te kopen in het 
buitenland, soms aan een prijs die vijf  tot tien keer hoger ligt. Om nog 
maar te zwijgen van de morele plicht die bedrijven vroeger hadden om 
een bepaald medicijn dat essentieel was voor de bevolking te blijven 
produceren indien zij het enige bedrijf  waren dat dit medicijn 
aanbood. Vandaag zijn er 5, 10, soms 20 bedrijven die hetzelfde 
medicijn vervaardigen. Elk bedrijf  gaat ervan uit dat een ander het 
wel zal blijven produceren als het er zelf  mee stopt. Zo onttrekken 
deze bedrijven zich in zekere zin aan hun verantwoordelijkheid.

Voor bepaalde 
geneesmiddelen 
ligt het quotum dat 
voorbehouden is 
voor België lager 
dan dat voor de 
andere landen, 
omdat de prijzen 
hier minder 
gunstig zijn  
dan elders.
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 De prioriteiten 
voor de komende 
jaren:

> Doorgaan met de 
accreditatieprogramma’s van 
de OECI om de kwaliteit van 
de oncologische zorg en de 
integratie van onderzoek in 
de zorg te bevorderen.

> Onderzoek verder uit-
bouwen, met name op het 
gebied van immunotherapie.

> Expertise, multidisciplinari-
teit en infrastructuur samen-
brengen, en inzetten op een 
actieve samenwerking  
tussen de referentiecentra 
en de overige ziekenhuizen.  



Kankerpatiënten 
en chronisch 
zieke patiënten 
ondervinden 
vaak dezelfde 
problemen.



Volgend jaar bestaat het Vlaams Patiëntenplatform 20 jaar. Onze organisatie 
heeft als missie om de stem van de patiënt in het beleid te vertegenwoordigen, 
vooral dan de stem van de patiënt die chronisch ziek is. Individuele patiënten 
zijn geen lid van onze organisatie, wel de verschillende patiëntenverenigingen, 
en dat zijn er vandaag meer dan 110.

Gemeenschappelijke noemer
Wij zijn geen expert op het vlak van kanker of  andere aandoeningen, maar 
brengen de noden en knelpunten van patiënten samen. Daarbij gaan we 
telkens op zoek naar de gemeenschappelijke noemer. Heel wat problemen die 
mensen ervaren, zijn immers niet gebonden aan hun aandoening zelf. 

Zo is alles wat te maken heeft met de kwaliteit van het leven een belangrijk 
thema. Dergelijke topics worden door onze achterban van patiënten-
verenigingen telkens weer op de agenda gezet. Daarrond creëren we samen 
met hen dossiers die we neerleggen bij het beleid. Ook heel belangrijk is dat we 
onze achterban informeren over hetgeen we beleidsmatig doen. Dat is niet 
altijd even zichtbaar.

Daarnaast leveren we een stuk input. We hebben vaste zitjes in een reeks 
adviesraden. Soms krijgen we ook vragen van artsenverenigingen, een 
ziekenhuiskoepel of  vanuit het kabinet. En wanneer er beleidsbeslissingen 
genomen zijn, vertalen wij ze zodat ze vlot leesbaar zijn voor de burger. 

Aan het woord: 
Ilse Weeghmans
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Geregeld nemen we ook het initiatief  om een aantal partijen samen rond de 
tafel te brengen, en langs die weg problemen aan te kaarten en op de politieke 
agenda te plaatsen. Het maakt voor ons niet uit wie de verandering uiteindelijk 
realiseert. Het doel is dat de patiënt er beter van wordt. 

Lotgenoten
Veel patiënten weten bijvoorbeeld niet waar ze tussen de consultaties door met 
hun vragen kunnen aankloppen. Voor borstkanker heb je tegenwoordig de 
borstverpleegkundigen, wat fijn is natuurlijk. Maar voor patiënten kan het ook 
heel zinvol zijn om contact op te nemen met de patiëntenverenigingen en te 
vernemen van een lotgenoot hoe de vork in de steel zit. 

Een mooi voorbeeld zijn stomapatiënten. Hoe ga je praktisch om met een 
stoma? Hoe slaap je er ’s nachts mee? En wat betekent dit voor je relatie? Dat 
zijn zaken die medisch misschien minder belangrijk zijn, maar in het leven van 
elke dag een belangrijke rol spelen. De artsen zullen je hierover weinig uitleg 
geven en dan zijn de ervaringen van lotgenoten uiterst waardevol.

We willen ervaringsdeskundigen uit onze verenigingen nog meer inzetten, en 
de overheid en ziekenhuizen overtuigen van hun meerwaarde. In 2016 richtte 
het Vlaams Patiëntenplatform samen met Trefpunt Zelfhulp een regionale 
antenne op: ZOPP Limburg (Zelfhulpondersteuning en patiëntenparticipatie). 
Inmiddels ondertekenden alle Limburgse ziekenhuizen een intentieverklaring 
met ZOPP waarmee ze zich engageren om nauwer samen te werken met 
patiëntenverenigingen. Ook in de eerste lijn startte ZOPP met een project om 
patiëntenvertegenwoordigers meer te betrekken. 

ZOPP zorgt ook voor praktische ondersteuning van patiëntenverenigingen, die 
enkel en alleen draaien op vrijwilligers. Het is belangrijk dat zij zich voldoende 
ondersteund weten zodat ze zich kunnen wijden aan hun kerntaken. Zo helpen 
we hen bijvoorbeeld om hun weg te vinden in de regelgeving rond vzw’s of  
GDPR en stellen we gratis een locatie ter beschikking waar ze hun activiteiten 
kunnen uitvoeren.  

Kwaliteit
We hebben ook instrumenten ontwikkeld om kwaliteit te meten. Om te peilen 
naar hoe de patiënten hun zorg ervaren, is er een patient reported experience measure 
(PREM) die twee keer per jaar in zowat alle Vlaamse ziekenhuizen wordt 

Voor patiënten  
kan het heel zinvol 
zijn om contact  
op te nemen met 
de patiënten-
verenigingen en  
te vernemen van 
een lotgenoot  
hoe de vork in  
de steel zit.
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afgenomen. Dat is ingekapseld in het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten 
en Professionals (VIP2). In onze Vlaamse Patiënten Peiling stellen we vragen als: 
Voelde u zich in veilige handen? Vond u dat de artsen en de zorgverleners 
respectvol waren? Vond u dat uw privacy werd gewaarborgd?  

Allemaal subjectieve vragen, maar doordat je die objectiveert op grote schaal, 
kun je per afdeling van je ziekenhuis feedback geven, heb je een score op het 
niveau van het hele ziekenhuis, en kun je je als ziekenhuis benchmarken met de 
ziekenhuizen in je omgeving; en vooral ook gerichte verbeteracties opzetten. 

Deze methode is onderzoeksmatig gevalideerd door de KU Leuven en ons 
instrument wordt nu ook federaal ingezet voor de pay for performance of pay for 
quality.

Patiënt centraal
In de zorg heeft iedereen de mond vol van ‘de patiënt centraal’. Maar hoe 
weten we wat de patiënt belangrijk vindt? Hoe kan de zorg echt vertrekken 
vanuit de noden en wensen van de patiënt? We hebben hier goed over 
nagedacht en zijn uiteindelijk gekomen tot onze Doelzoeker: een plannetje met 
vragen over het verleden, het heden en de toekomst, rond autonomie, relaties 
etc. Het is de bedoeling dat de patiënten dit instrument zelf  invullen en 
aangeven wat voor hen belangrijk is, wat hen inspireert, waar ze energie van 
krijgen. Dit kan aan de hand van stickers, foto’s, icoontjes, voorgedrukte 
woorden of  vrije tekst. 

Zo’n tool helpt niet alleen om je zorgdoelen te laten aansluiten bij je levens-
doelen, maar kan ook helpen om terug richting te geven aan je leven. Na een 
zware, langdurige behandeling ben je voor de maatschappij misschien genezen, 
maar je kunt je niet zo goed concentreren als voorheen en je bent nog 
vermoeid. Je vraagt je misschien af  of  het werk dat je vroeger deed, wel nog zo 
belangrijk is. Met de Doelzoeker kan je een antwoord vinden op een aantal 
vragen die je hebt en doelbewust keuzes maken.

Geïntegreerde zorg
Ook de geïntegreerde zorg staat overal hoog op de agenda. Maar als er echt 
samengewerkt moet worden, is er nog flink wat werk aan de winkel. Het eerste 
grote probleem is dat er geen goed instrument is om aan gegevensdeling te 
doen. Het is nu vaak de patiënt die de rode draad is in zijn zorgverhaal. Maar 



als je zelf  geen toegang hebt tot je medisch dossier en al je resultaten, hoe kan 
je dan ‘de regie nemen’? Hoe kun je je goed voorbereiden op een consultatie? 
Het zou bijvoorbeeld handig zijn als de arts de richtlijnen van CEBAM 
rechtstreeks mee uploadt in het patiëntendossier en dat je dit als patiënt kunt 
inkijken. Zo heb je betrouwbare informatie toegespitst op jou als persoon en 
hoef  je niet zelf  op zoek te gaan op het internet. 

Schakelmomenten
Het delen van gegevens is één zaak. Maar volgens mij is er ook nog ontzettend 
veel werk aan de winkel op de zogenaamde schakelmomenten, namelijk 
wanneer het ziekenhuis de patiënt doorverwijst. Telkens je in een nieuwe silo 
komt, bots je op andere problemen en merk je dat de verschillende betrokkenen 
niet altijd goed op elkaar zijn afgestemd. 

En dat gaat dan niet alleen over het doorverwijzen binnen de gezondheids-
sector zelf  – binnen en buiten de muren van het ziekenhuis, of  naar de eerste 
lijn; maar ook over het doorverwijzen naar de andere sectoren, zoals welzijn, 
ouderenzorg of  de gehandicaptensector. Je moet de sectoren bijna verplichten 
via subsidies om samen te werken, informatie uit te wisselen, of  netwerken uit 
te bouwen.

Patiëntenzorg en erna
Het blijft belangrijk om de zorg beter te organiseren, en met name voor kanker, 
vast te leggen wat er precies gebeurt in de universitaire ziekenhuizen of  
expertisecentra, en wat lokaal. We zijn heel blij met de studies die verricht zijn 
rond zeldzame kankers en pancreaskanker, en hopen dat daar rekening mee 
gehouden wordt bij de hervorming van de ziekenhuizen. Als patiënt wil je niet 
geopereerd worden door een chirurg die een welbepaalde ingreep slechts 
enkele keren per jaar verricht. 

Kankerpatiënten en chronisch zieke patiënten hebben het vaak ook moeilijk als 
ze de draad weer willen oppakken, bijvoorbeeld wanneer ze terug aan het werk 
willen, een betaalbare hospitalisatie- of  schuldsaldoverzekering willen afsluiten, 
of  een tegemoetkoming willen aanvragen. Voor deze thema’s stellen we nota’s 
samen met zaken die beter kunnen. We verwijzen dan graag naar weten schap-
pelijk onderzoek, zoals het rapport rond re-integratie en arbeidscapaciteit dat 
het Kankercentrum heeft samengesteld. Vaak gaat het om zaken die staven wat 
wij vanuit onze ervaringsdeskundigheid aanhalen. 

We vinden het  
bijzonder nuttig 
dat we gericht  
kunnen verwijzen 
naar wetenschap-
pelijk onderzoek. 
Vaak gaat het om 
zaken die staven 
wat wij vanuit  
onze ervarings-
deskundigheid 
aanhalen.
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En verder willen we ook een beter klachtrecht. De wet patiëntenrechten zit op 
zich goed in elkaar, maar het klachtrecht is ontzettend versnipperd. Als je een 
klacht hebt over je arts, dan moet je aankloppen bij een federale instantie. Gaat 
het om een klacht over de samenwerking van je arts met een thuisverpleeg-
kundige of  apotheker, dan is Vlaanderen bevoegd. Heb je een klacht over een 
zorgverlener in het ziekenhuis, dan kan je terecht bij de ombudsman in het 
ziekenhuis, enz. Wij zouden willen dat er centrale meldpunten komen in de 
eerstelijnszones waar je terechtkunt met alle klachten. En vooral ook, dat dit in 
het kwaliteitsbeleid wordt ingekanteld.

Kankerbeleid
Eén van de belangrijke realisaties van het Kankerplan, is de organisatie van de 
MOC’s. Alleen is het vandaag niet altijd mogelijk voor de huisarts om hierop 
aan te sluiten. Dus daar zal het creatief  zoeken zijn om de eerste lijn voldoende 
te informeren via onder andere eHealth of  teleconsultaties.

Ook in de palliatieve zorg en de vroegtijdige zorgplanning is er de afgelopen 
jaren een forse vooruitgang geboekt; de thema’s zijn ook meer bespreekbaar 
geworden. Toch zie je dat deze zorg in veel gevallen nog erg laat wordt ingezet.  
 
Tot slot vragen we ons af  of  de punten van het Kankerplan die ondertussen 
geëvalueerd zijn, niet voor een stuk verruimd kunnen worden naar de andere 
chronische en zeldzame aandoeningen, die soms uit de boot vallen. Als je een 
zeldzame longaandoening hebt, zou je dezelfde rechten moeten hebben als een 
longkankerpatiënt, bijvoorbeeld voor wat betreft de terugbetaling van 
kilometers of  toegang tot psychosociale hulp.

 Aandachtspunten 
voor het beleid:

> Centrale meldpunten voor 
klachten uitbouwen.

> Degelijke systemen voor 
gegevensdeling voorzien en 
een betere organisatie van 
de schakelmomenten 
faciliteren. 

> Zorgverleners uit de eerste 
lijn een plaats geven binnen 
de MOC’s.

> Een aantal punten verruimen 
van kankerpatiënten naar 
alle chronisch zieke 
patiënten.



Ethische 
vraagstukken  
behoren aan 
iedereen.

We moeten 
onze experten 
nog meer  
expert  
laten zijn.



Screening voor baarmoederhalskanker
Toen ik in 1994 aan boord kwam van het toenmalige Instituut voor Hygiëne en 
Epidemiologie, bestond mijn voornaamste taak erin om de lopende Vlaamse 
provinciale screeningsprogramma’s voor baarmoederhalskanker te ondersteu-
nen. Bij vrouwen werd toen zowat jaarlijks ook op jonge leeftijd een uitstrijkje 
afgenomen, terwijl we wisten dat screening om de drie jaar in de groep tussen 
25 en 64 jaar volstaat. Dit kon dus met aanzienlijk minder middelen. 

Als eerste stap hebben we lokale richtlijnen samengesteld over de afname en 
rapportering van uitstrijkjes, en de opvolging in geval van een abnormaal 
resultaat. Finaal heeft dit geleid tot het uitwerken van de European Guidelines for 
Quality Assurance in Cervical Cancer Screening. 

Deze evidence-based richtlijn die in 2008 verscheen, stelde voorop dat een 
uitstrijkje om de 3 à 5 jaar voldoende is, en dit voor vrouwen vanaf  25 jaar. 
Boven de leeftijd van 65 jaar is het niet langer nodig om te screenen indien de 
voorgaande screenings normaal waren. Een HPV-test werd aangeraden bij 
vrouwen met een onduidelijk cytologisch resultaat en na behandeling van een 
precancereus letsel. 

Geleidelijk aan werd ook het potentieel van de HPV-test bij screening duidelijk. 
Op basis van meta-analyses hebben we kunnen aantonen dat screening met 
een HPV-test beter beschermt tegen baarmoederhalskanker dan met cytologie. 

Aan het woord: 
Marc Arbyn

> Senior scientist bij Kankercentrum, Sciensano, 
waar hij zich als arts-epidemioloog toelegt op 
statistische en epidemiologische methodes 
bij kanker  
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Daarbovenop kwam dat de kostprijs van deze test een enorme duik heeft 
genomen. Recent is in België dan ook de beslissing genomen om voor de 
screening van baarmoederhalskanker over te schakelen naar de HPV-test. 

POPULATIEWIJDE SCREENINGSPROGRAMMA’S
Er is internationale consensus dat massascreening voor kanker van de dikke 
darm, borst en baarmoederhals het best georganiseerd wordt voor de volledige 
bevolking, volgens evidence-based guidelines.  

Het is vandaag onze hoofdtaak om evidentie op te bouwen rond nieuwe 
technieken van preventie, vaccinatie en screening. Op dit terrein werken we 
heel goed samen met het KCE en alle andere betrokken partijen. 

We hebben evenwel behoefte aan een oplossing voor datacollectie en 
rapportering voor het hele land. En daar knelt het schoentje vandaag. Het 
Kankercentrum zou hierbij een faciliterende rol moeten kunnen spelen over de 
gewesten heen, en voorstellen formuleren om de programma’s te verbeteren op 
basis van de beschikbare data. Om dit op te lossen, moet er eerst en vooral op 
politiek niveau een afbakening van de opdracht van alle betrokken partijen 
bekrachtigd worden. Dit moet ervoor zorgen dat we op nationaal niveau de 
nodige nationale data kunnen krijgen en synthetiseren.

NIEUWE SCREENINGSPROGRAMMA’S? 
Voor diverse kankers loopt er momenteel onderzoek om te bekijken of  
screening nuttig kan zijn. Bovendien evolueert de diagnostiek razendsnel. Bij 
nieuwe ontwikkelingen zijn de verwachtingen vaak hooggespannen. Denk maar 
aan de nieuwe methodes voor de vroegtijdige opsporing van huid-, eierstok- en 
longkanker, en zelfs mesothelioom.

Belangrijk is dat men nagaat of  door screening wel degelijk levens gered 
kunnen worden. De overleving is geen goed criterium, want het is niet 
noodzakelijk zo dat een vroege diagnose leidt tot lagere sterfte. 

Wat we wel moeten doen, is nagaan of  de incidentie van vergevorderde kanker 
en sterfte al dan niet lager is bij diegenen die gescreend zijn. En dat vraagt 
gerandomiseerde trials, bij grote populaties die langdurig gevolgd worden. Om 
dit te weten te komen, maken we gebruik van een methodologie, een hele 
cascade van onderzoeken die we doorlopen. Als we de laatste stap hebben 

We moeten nagaan 
of  de incidentie 
van vergevorderde 
kanker en sterfte al 
dan niet lager is  
bij diegenen die 
gescreend zijn. En 
dat vraagt 
gerandomiseerde 
trials, bij grote 
populaties die 
langdurig gevolgd 
worden.
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bereikt, weten we dat we iets nieuws hebben dat toegepast kan worden op 
bevolkingsschaal. 

Daarnaast moeten we ook kijken naar de gezonde levensjaren. Voor prostaat-
kanker bijvoorbeeld is er nog altijd geen evidentie dat de voordelen van 
screening opwegen tegen de nadelen. 

Vandaag is er eigenlijk geen enkele kanker waarvan men kan zeggen: deze 
kanker moeten we als vierde op de lijst van screening zetten binnen de vijf  jaar. 
Uiteraard moeten we de wetenschap wel opvolgen en ons standpunt telkens 
herzien van zodra voldoende evidentie aan het licht wordt gebracht.

DEELNAMEGRAAD 
Bij screening heb je een goeie sensitieve test nodig die ook specifiek moet zijn. 
Verder is het ook belangrijk dat zo veel mogelijk mensen deelnemen. In 
Vlaanderen bereiken de bevolkingsonderzoeken een aanzienlijk deel van de 
doelbevolking. In het zuiden van het land is er een inhaalbeweging nodig. 

Tegenwoordig zien we echter dat in de Westerse landen de deelnamegraad 
voor de screeningsprogramma’s afneemt. De bevolking is mondiger en 
aanvaardt moeilijker boodschappen die van hogerop komen. Met name de 
jongere mensen zijn minder geneigd om aan preventie deel te nemen. Zij 
willen een direct voordeel, terwijl het voordeel voor hen vaak pas in de verre 
toekomst ligt. Verder zijn er over een aantal aspecten kritische geluiden te 
horen, ook uit wetenschappelijke hoek; soms terecht, soms onterecht.

Om deze dalende trend om te buigen, is er volgens mij meer internationale 
coördinatie nodig. Een nieuwe aanpak die steeds meer terrein wint, is 
personalized prevention of stratified prevention. Niet iedereen heeft namelijk dezelfde 
screening nodig. Onze bevolkingsscreening is heel deterministisch gericht op 
‘allen’: we willen een zo hoog mogelijke deelname. In de toekomst is het 
wellicht efficiënter om ons te focussen op hoogrisicogroepen. Er lopen 
momenteel studies om na te gaan hoe een gestratificeerde screening in goede 
banen te leiden valt, bijvoorbeeld voor borstkanker.

ROL INTERNATIONALE ORGANISATIES 
Tot voor 10 jaar hadden we een Europees netwerk voor baarmoederhals-
kankerscreening, een ander voor borstkankerscreening en een voor colonkan-



kerscreening. Dergelijke internationale samenwerking is volgens mij onontbeer-
lijk. Ik ben er namelijk van overtuigd dat de evidence assessment op een zo hoog 
mogelijk niveau moet gebeuren, op het niveau van de Wereldgezondheids-
organisatie of  de Europese Unie. 

Maar al te vaak zien we dat er in de verschillende landen instituten voor health 
technology assesment zijn, die zich buigen over dezelfde vragen. Het is beter om de 
lokale initiatieven en beperkte middelen internationaal te bundelen en zo tot 
een hogere kwaliteit te komen. Daar slagen we ten dele in. We kregen recente-
lijk opdrachten voor nieuwe systematische reviews uit Australië, Nederland, de 
Verenigde Staten en andere landen. Telkens gaat het echter om informele net-
werken, terwijl we eigenlijk nood hebben aan een structurele oplossing. 

EXPERTISE EN EXPERIMENTEEL ONDERZOEK
Voor baarmoederhalskankerscreening heb ik in al die jaren een heel brede 
technische kennis verworven. Om de programma’s te kunnen coördineren, 
moet je het terrein goed kennen. Vandaar mijn filosofie: we moeten onze 
experten nog meer expert laten zijn. En zij moeten de kans krijgen om hun 
expertise op langere termijn verder uit te bouwen. 

Een idee waar ik al lang voor ijver is om de capaciteit voor systematic review te 
vergroten, zodat we per screeningsprogramma een aantal experten kunnen 
hebben die zich bekwamen in het uitvoeren van dergelijke reviews. Ook zie ik 
mogelijkheden om in dit verband nog meer samen te werken met andere 
instellingen in binnen- en buitenland.

Gekoppeld hieraan is het ook belangrijk om pilootprojecten uit te rollen op het 
terrein. Ik pleit al langer voor meer evidence-based preventie, en dit niet alleen van 
kanker. In Vlaanderen vindt er in deze context al een interessante evolutie plaats. 
Men onderzoekt stelselmatig hoe men met eenvoudige ingrepen de deelname 
aan de screenings kan doen stijgen, bijvoorbeeld door het aanbieden van kits 
waarmee de vrouw zelf  een vaginaal staal kan afnemen voor HPV-opsporing. 

HUISARTS
In mijn opinie worden de huisartsen structureel nog te weinig ingeschakeld bij 
de preventie. Als zij bijvoorbeeld via het Kankerregister de screeningsstatus 
voor hun patiënten zouden kunnen krijgen, kunnen ze hen hierop aanspreken. 
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Opsturen van kits voor zelfafname naar 
vrouwen die niet deelnemen aan 
bevolkingsonderzoek kan leiden tot een 
response van 10-20%. Een klein 
onderzoek heeft aangetoond dat 
wanneer de huisarts zo’n kit 
aanbiedt aan patiënten die niet 
hebben deelgenomen aan de 
baarmoederhalsscreening, 75% 
van de vrouwen in die groep zo 
toch bereikt kan worden. Dat 
is een reusachtig verschil. 
Onderzoek moet nu 
uitmaken of  dit op grotere 
schaal gereproduceerd 
kan worden. Het 
Kankercentrum kan 
hierin een belangrijke 
rol spelen. 

 Waar moeten het 
Kankercentrum en 
Sciensano op het 
gebied van 
kankerbeleid werk 
van maken de 
komende jaren?

> De capaciteit voor de 
opvolging van kanker-
preventie vergroten in een 
harmonische samenwerking 
met collega’s van de 
Gemeenschappen.  

> Toegang krijgen tot de 
individuele data, zonder aan 
de privacy van de persoon 
te tornen. 

> Lokale initiatieven en 
beperkte middelen voor 
health technology 
assessment internationaal 
bundelen en zo tot een 
hogere kwaliteit komen.

> De rol van de huisarts in de 
screening verder uitwerken. 



Patiënten wensen 
beslissingen  
te nemen  
samen met de 
zorgverstrekkers  
en hun recht op 
zelfbeschikking  
te behouden.



Aanvankelijk was ik werkzaam als leerkracht, maar naderhand heb ik een 
opleiding gevolgd om me te heroriënteren naar de sociale sector. Vervolgens 
heb ik een aantal jaren bij het OCMW in Luik gewerkt. In 2014 kwam daar 
een eind aan: ik kreeg een ernstig gezondheidsprobleem dat me blijvend 
invalide maakte. Toch was ik nog in staat om actief  en vooral nuttig te zijn.  
Ik kreeg toen de kans om mijn vaardigheden ten dienste te stellen bij de 
patiëntenvereniging van het medisch huis La Passerelle en later ook bij de Ligue 
des Usagers des Services de Santé (LUSS).

Toen ik zag waar deze organisaties mee bezig waren, raakte ik gepassioneerd 
door de verdediging van de patiëntenrechten. Nu vertegenwoordig ik de LUSS 
bij de Franse Gemeenschapscommissie (CoCof) en bij het Agence pour une Vie de 
Qualité (AVIQ). Verder zet ik me volop in op het gebied van kankerpreventie. Ik 
ben lid van de stuurgroep voor de screening op dikkedarmkanker en heb ook 
meegewerkt aan het Waalse plan voor kankerpreventie.

Aan het woord:
Christine Pochon

> Vertegenwoordiger van de Ligue des Usagers 
des Services de Santé (LUSS)

> Vrijwilliger voor Impatient, de 
patiëntenvereniging van medisch huis La 
Passerelle in Luik
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Heldere taal
Kanker is een complexe ziekte, die niet altijd goed begrepen wordt door 
diegenen die eraan lijden, mede omdat de medische uitleg die deze mensen 
krijgen niet altijd helder is. Daarom probeer ik om de patiënten zo duidelijk en 
didactisch mogelijk informatie te geven. Samen met een arts van het univer-
sitair ziekenhuis van Luik heb ik een vulgariserende brochure geschreven die in 
eenvoudige termen het mechanisme van kanker en de effecten ervan op het 
organisme beschrijft. 

Daarnaast vind ik het belangrijk om het bevolkingsonderzoek te promoten:  
ik ga langs bij verenigingen en openbare instanties om de uitdagingen en 
modaliteiten van de verschillende vormen van screening aan te kaarten.

Patient empowerment
Niet iedereen interpreteert patient empowerment op dezelfde manier. Vaak wordt 
de term gelijkgeschakeld met respect voor de medische behandeling en voor de 
aanbevelingen van de arts, en moet je je als patiënt tevredenstellen met wat 
algemene informatie over je symptomen. 

Minder vaak is er echter sprake van een interactieve dialoog, of  krijg je als 
patiënt de kans om je mening te uiten en mee te beslissen over de aanpak van je 
probleem. Ook al willen de patiënten misschien niet zélf  aan het roer zitten, 
toch vinden ze het belangrijk dat ze vragen kunnen stellen en kunnen begrijpen 
hoe de beslissingen tot stand komen.

Zowel patiënten als artsen zeggen dat tijdsgebrek een effectieve communicatie 
in de weg staat. Verder is er ook een mentaliteitswijziging nodig en dat vergt 
tijd. Bij veel patiënten overleeft nog de mythe van de alwetende arts. De 
patiëntenverenigingen hebben hier een belangrijke rol te spelen. Ze kunnen de 
patiënten helpen bij hun ‘recht op spreken’ en hen ondersteunen om een 
gestructureerd gesprek met de zorgverstrekkers te voeren, zonder dat hun 
emoties de bovenhand nemen. Verder kunnen de verenigingen hen informatie 
en argumenten aanreiken zodat ze met kennis van zaken een gesprek kunnen 
aangaan.

perceptie van kanker
Het klinkt misschien een beetje simpel, maar je zou kunnen stellen dat een 
chronische ziekte zoals diabetes op termijn deel uitmaakt van het leven. Kanker 

Over de zorg door 
verpleegkundigen 
en fysiotherapeuten 
zijn de patiënten 
meestal erg lovend. 
Wel zijn ze soms 
minder tevreden 
over de relatie  
met de primaire 
zorgverleners, die 
vaak te weinig tijd 
hebben.
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daarentegen wordt altijd ervaren als een brutale inbreuk in het bestaan. De 
ziekte gaat doorgaans ook gepaard met zware behandelingen en heel wat leed, 
en daar blijft ook de omgeving niet van gespaard.

Kanker blijft een zeer aparte ziekte die gepaard gaat met stigmatisering. We 
praten er veel over, maar paradoxaal genoeg is het nog steeds een ziekte waar 
we weinig over weten. Kanker wordt ook nog heel vaak geassocieerd met de 
dood en dat creëert angst, al zeker bij de werkgever. Maar het is niet omdat je 
kanker gehad hebt, dat je je werk niet zou kunnen hervatten wanneer je 
genezen bent.

Vaak weten medewerkers niet welke houding ze moeten aannemen ten aanzien 
van een collega die kanker gehad heeft. Het is dan aan de betrokkene om het 
initiatief  te nemen en openlijk te praten over de ziekte. Je kunt uitleggen dat je 
inderdaad ziek was, maar dat het nu goed met je gaat, en dat er wel nog 
momenten zullen komen dat je vermoeid bent.

Anderzijds zou het heel nuttig zijn om een informatiecampagne op te zetten bij 
de werkgevers en hen uit te leggen dat een ex-kankerpatiënt perfect in staat is 
om terug aan het werk te gaan. Die werkgevers moeten dan ondersteund 
worden met instrumenten die het mogelijk maken om het werk voor deze 
specifieke medewerkers aan te passen, bijvoorbeeld de optie van deeltijds werk 
om medische redenen en een financiële tussenkomst door de Rijsdienst voor 
Sociale Zekerheid.

Patiënten versus zorgvestrekkers
Doorgaans lijden patiënten onder de breuk van de relatie met hun huisarts, die 
het gevolg is van een gebrek aan samenwerking tussen de zorgverstrekkers van 
de eerste, tweede en eventueel derde lijn. Vooral in de palliatieve fase geven 
patiënten aan dat ze liever door hun vertrouwde arts worden begeleid.

Gelukkig zijn er ook zaken die goed lopen. Dat is zeker het geval voor borst-
kanker, waarvoor er in tal van ziekenhuizen groepen van vrouwen zijn die de 
patiënt ondersteunen. Maar deze initiatieven bestaan niet voor alle vormen van 
kanker. 

Ook over de zorg door verpleegkundigen en fysiotherapeuten zijn de patiënten 
meestal erg lovend. Wel zijn ze soms minder tevreden over de relatie met de 
primaire zorgverleners, die vaak te weinig tijd hebben. 



Steun aan de omgeving van de patiënt
Dit is een moeilijk onderwerp. De omgeving van de patiënt is 
meestal weinig zichtbaar is en het is moeilijk om naar die 
mensen toe te gaan zonder dat ze iets gevraagd hebben. 
Toch zijn er zinvolle initiatieven zoals gespreksgroepen, 
die zich bij voorkeur buiten de muren van het ziekenhuis 
situeren. In het ziekenhuis zijn die mensen immers al 
vaak genoeg geweest, veelal in psychologisch belastende 
omstandigheden.

Zorg na kanker
De feedback die ik krijg van patiënten over de 
fase na hun ziekte is er een van relatieve 
eenzaamheid. De medische wereld heeft dan 
gedaan wat er van hen verwacht werd en 
verdwijnt naar de achtergrond. Ik denk dat 
dit kan worden verholpen door patiënten 
beter te informeren over wat hen te 
wachten staat in deze fase van het 
revalidatieproces. En door de omgeving 
van de patiënt te sensibiliseren, zodat zij 
de patiënt gemoedsrust kunnen geven 
en hem kunnen aanmoedigen om de 
draad van het gewone leven weer op 
te pakken.

Ook de patiëntenorganisaties 
kunnen een belangrijke rol 
spelen bij de re-integratie van 
de patiënten, in het dagelijkse 
leven én in de professionele 
wereld, door deze mensen 
gericht advies en 
informatie te geven, en 
hen te ondersteunen.
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 Prioriteiten voor  
de komende jaren:

> Preventie opvoeren en 
veralgemenen.

> De georganiseerde screening 
bevorderen.

> Patient empowerment 
verder stimuleren.

> De werkgevers sensibiliseren 
rond de re-integratie van 
patiënten en hen hierover 
informeren.



Ethische 
vraagstukken  
behoren aan 
iedereen.

Het taboe rond 
darmkanker 
raakt meer  
en meer  
doorbroken.



Mijn leven als vijftiger wordt bepaald door darmkanker. Twee archiefdozen vol 
heb ik over deze fase in mijn leven: kaartjes en uitgeprinte mails van familie en 
vrienden die mij steun betuigen, knipsels, een dagboek, enz. Beroepsmisvor-
ming, want als archivaris wil ik wat ik meemaak op papier kunnen traceren.  
Dit maakt het voor mij beheersbaar.

Diagnose laat op zich wachten
Mijn 50ste verjaardag heb ik nog onbezorgd gevierd op het eind van de 
zomervakantie in 2013. Een aantal maanden eerder was er wel een ernstig 
ijzertekort vastgesteld. Een gynaecologische ingreep en een aantal ijzerbaxters 
leken het probleem aanvankelijk op te lossen. Maar de symptomen keerden al 
snel terug. 

In juni 2014 bracht een colonoscopie een tumor in mijn dikke darm aan het 
licht. De ware omvang van de kanker werd pas duidelijk in de volgende weken 
toen bleek dat de tumor niet alleen kwaadaardig was, maar ook was uitgezaaid 
naar de lever.

Bij mij heeft het dus lang geduurd voor ik de diagnose van darmkanker kreeg: 
ruim een jaar werd ik gynaecologisch behandeld. Bij vrouwen denken artsen in 

Aan het woord: 
Chantal Vancoppenolle

> Patiënt
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het geval van ijzertekort en vermoeidheid vaak niet direct aan darmkanker. 
Iedereen heeft zijn specialisatie en dat geeft soms een tunnelvisie.

‘Geradbraakt’
Een dag nadat ik het nieuws van de uitzaaiingen had gekregen, ben ik gestart 
met een chemokuur. En deze sloeg aan: de tumor in de dikke darm verkleinde 
aanzienlijk; van de metastase op de lever was niets meer te zien. Midden 
september werd ik geopereerd: 30 cm dikke darm werd weggenomen en 20% 
van mijn lever, net als mijn galblaas en mijn appendix. Kortom, een zware 
operatie met een lang herstel. 

In mei 2015 werd ik opnieuw geopereerd: er werd een massa met een cystische 
structuur van 10 cm diameter verwijderd. Pas nadien heb ik beseft hoe ernstig 
de situatie er voor mij heeft uitgezien. Het ging om een Krukenberg-tumor, een 
zeldzame tumor met een statistisch lage overlevingskans.

In januari 2016 wees een nieuwe scan uit dat de kanker op mijn buikvlies zat. 
Ik werd doorverwezen naar UZ Leuven voor een buikvliesoperatie. ‘Gerad-
braakt’, zo zou ik me voelen, vertelde de chirurg. Of  zoals de nachtverpleger 
het verwoordde: “Het zijn twee camions die over je heen zijn gereden – de ene 
van de operatie, de andere van de chemospoeling.” Drie weken in het zieken-
huis waren niet voldoende om enigszins op krachten te komen. De daaropvol-
gende maand heb ik in de Koninklijke Villa in Oostende gelogeerd. Het uit-
zicht op de zee, het lekkere eten en de steun van familie en vrienden hebben 
wonderen gedaan. 

In 2017 had ik een relatief  goed jaar. Er zat wel een nieuwe chemo aan te 
komen, maar die heb ik in overleg met de oncoloog kunnen uitstellen. Eind 
2017 kreeg ik weer bloed in de stoelgang. Daaropvolgend onderging ik 
radiotherapie. Maar tegelijkertijd kreeg ik ook pijn in het kleine bekken. Een 
nieuwe chemokuur was nu wel aan de orde. De pijn is toen wat verminderd, 
maar het bloed in de stoelgang kwam snel weer terug. Opnieuw bleek ik ook 
een zwaar ijzertekort te hebben. Recent ben ik hiervoor behandeld met 
ijzerbaxters.

Oncofitness
Als ik me goed voel, neem ik tweemaal per week deel aan de oncofitness in het 
Sint-Augustinus ziekenhuis in Antwerpen. Niet alleen krijg je er fysieke 

Ik vind het 
belangrijk dat je 
voor de zorg zoveel 
mogelijk dicht bij 
huis terechtkunt, in 
een sfeer waar rust 
gecreëerd wordt.
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oefeningen op maat, maar je vindt er ook een klankbord voor je verdriet. 
Verder kan je er terecht voor advies, bijvoorbeeld bij haarverlies: na de chemo 
kan je er sjaaltjes passen. En het allerbelangrijkst misschien zijn de leuke 
babbels met de begeleiders en je lotgenoten.

Preventie
Er is ondertussen heel veel bereikt op het vlak van preventie. Het bevolkings-
onderzoek en het initiatief  stopdarmkanker.be vind ik uiterst positieve ontwikke-
lingen. In oktober heeft deze organisatie haar boek voorgesteld: Helder met  
darmkanker. Dankzij deze initiatieven is de alertheid voor bepaalde signalen 
groter geworden, kan darmkanker nu in een vroeg stadium gedetecteerd  
worden en raakt het taboe rond de ziekte meer en meer doorbroken.

Wat kan beter?
Als kankerpatiënt met een complexe problematiek word ik behandeld in  
Antwerpen en in Leuven. In Antwerpen heb ik het gevoel persoonlijk benaderd 
te worden. Er wordt naar mij geluisterd. Een doorverwijzing naar een universi-
tair ziekenhuis is uiteraard een goede oplossing voor zware ingrepen en com-
plexe onderzoeken. Maar ik vind het belangrijk dat je zoveel mogelijk dicht bij 
huis terechtkunt voor de zorg, in een sfeer waar rust gecreëerd wordt. En dat 
was niet mijn ervaring in het UZ, waar de mensen vaak overbevraagd zijn. 
Bovendien is de verplaatsing voor een zieke patiënt sowieso een hele uitdaging 
die met stress gepaard gaat. 

Verder denk ik dat de artsen te weinig begaan zijn met de nevenwerkingen, pijn 
en ongemakken die je ervaart na een bepaalde behandeling. Daarover krijg je 
vaak erg weinig informatie. Ik begrijp natuurlijk dat elke patiënt anders 
reageert, maar toch... Soms heb ik het gevoel dat de artsen ook beter zouden 
moeten luisteren naar hun patiënten, én naar het verplegend personeel. Die 
interactie zit niet altijd goed.

Over het algemeen mis ik een aanspreekpunt. De artsen schrijven je iets voor, 
bijvoorbeeld medicatie tegen de pijn. Maar je weet niet op voorhand hoe je zult 
reageren en je hebt pas een nieuwe afspraak een aantal maanden later. Wat doe 
je in de tussentijd? Het zou handig zijn om dan bijvoorbeeld een telefoonlijn te 
hebben waar je altijd naartoe kunt bellen met al je vragen.



Focusgroep
Ik heb deelgenomen aan een focusgroep op initiatief  van het 
Kankercentrum. Het doel hiervan was om na te gaan wat je 
als patiënt wil weten wanneer je bepaalde genetische testen 
ondergaat. En wat er met die gegevens verder mag 
gebeuren. Op zich vond ik dit een zinvol initiatief. Maar 
de tijd die we hadden, was te beperkt om tot een 
gedragen mening te komen. Het was te vrijblijvend. 
Mensen zijn vaak geneigd om te vertrekken puur 
vanuit hun persoonlijke situatie. Sommigen zouden 
hun persoonlijke data zomaar ter beschikking 
stellen van eender wie in de hoop toch maar een 
oplossing aangereikt te krijgen, terwijl ik me daar 
soms toch wel vragen bij stel.
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 Wat kan beter  
in de zorg voor 
kankerpatiënten?

> Te vaak is er in eerste 
instantie een verkeerde 
diagnose als gevolg van 
tunnelvisie. De informatie-
doorstroming tussen de 
verschillende specialismen 
kan misschien nog beter.

> Het is belangrijk dat je als 
patiënt meer informatie 
krijgt over de neven-
werkingen, pijn en 
ongemakken van een 
bepaalde behandeling, en 
een aanspreekpunt hebt 
waar je terechtkunt met al 
je vragen.

> In de mate van het 
mogelijke moet je zorg 
kunnen krijgen in een 
vertrouwde, rustige 
omgeving. De universitaire 
ziekenhuizen hebben 
uiteraard ook een uiterst 
belangrijke rol te spelen, 
meer bepaald als het gaat 
om complexe ingrepen en 
onderzoeken.



De marktmechanismen 
achter de ontwikkeling 
van nieuwe producten  
in de gezondheidszorg 
zijn niet totaal  
anders dan deze  
in pakweg de  
auto-industrie.



In 2009 verscheen het witboek over kanker, waaraan ik als auteur heb mee-
gewerkt. We hebben op dat moment een brede analyse gemaakt van allerlei 
aspecten die te maken hebben met kanker – van preventie, over behandeling, 
tot de begeleiding van patiënten. Dit witboek vormde de basis van het Kanker-
plan van Laurette Onkelinx.

Het Kankerplan heeft kanker als ziekte op de politieke agenda geplaatst en een 
substantiële verbetering gebracht in de manier waarop kanker in België wordt 
aangepakt. Ook erna is de aandacht voor kanker blijven bestaan. 

Ondersteuning patiënten
Het plan voorzag structureel in de psychologische ondersteuning van kanker-
patiënten, wat de levenskwaliteit van deze mensen in belangrijke mate verbe-
terd heeft. Daarnaast was er een toename van het aantal verpleegkundigen, de 
zogenaamde oncocoachen, die de patiënten begeleiden doorheen hun zorgtraject. 

Dit was absoluut noodzakelijk, want het gaat soms om complexe multi-
disciplinaire trajecten met mensen die intensief  ondersteund moeten worden. 
Alleen zo kan een optimale kwaliteit van de zorg gegarandeerd worden. Wel 
vind ik het jammer dat een aantal ziekenhuizen de middelen die ze hiervoor 
kregen, hebben doorgesluisd naar andere activiteiten in de zorg. 

Aan het woord: 
Jacques De Grève

> Diensthoofd oncologie UZ Brussel

> Voorzitter Belgian Society of  
Medical Oncology

> Ondervoorzitter Kom op tegen Kanker 
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Translationeel onderzoek
Verder kwam er dankzij het plan ook een structurele financiering van 
translationele onderzoeksprojecten. ‘Actie 29’ heeft ons geholpen om heel 
nuttig werk te verrichten en is ook een stimulans geweest om met anderen 
multidisciplinair samen te werken. De financiering van dit onderzoek is later 
jammer genoeg om budgettaire redenen stopgezet. 

Een ander succesverhaal was de stroomlijning en intensivering van de 
multidisciplinaire oncologische consulten (MOC). Dit heeft ontegensprekelijk 
een belangrijk effect gehad op de kwaliteit van de kankerzorg. Ik denk niet dat 
het nu nog mogelijk is om als arts soloslim te spelen.

Het Kankerplan heeft ook geleid tot de oprichting van het Kankercentrum. 
Hun taak bestaat er volgens mij vooral in om vooruit te blikken, advies te geven 
aan het beleid, als neutrale partner experten van verschillende universiteiten en 
andere organisaties samen te brengen rond kwaliteit en innovatie gerelateerde 
vragen. Verder vind ik het belangrijk dat zij zelf  wetenschappelijk onderzoek 
verrichten of  eerder ondersteunen, om bepaalde zaken te staven of  ergens de 
waarde van in te schatten, en voor dit alles middelen te zoeken. Zo beschouwd 
is het Kankercentrum een katalysator van verandering en vooruitgang. 

Next Generation Sequencing
Eén van de zaken die het Kankercentrum mee op de rails heeft gezet, is de Next 
Generation Sequencing (NGS). Mijns inziens had deze testing een eind verder 
moeten gaan en had de brede genomische testing de norm moeten worden. 
Maar bepaalde beroepsgroepen zijn hier op de rem gaan staan. 

Ik, en met mij veel van mijn collega’s, vinden dat voor elke kankerpatiënt alle 
therapeutische doelwitten in de tumor getest zouden moeten worden, inclusief  
de zeldzame doelwitten, ook voor geneesmiddelen die nog niet worden terug-
betaald. Als je dat niet doet, dan is het voor een patiënt met een zeldzame 
mutatie zoeken naar een speld in een hooiberg. Op termijn zal dit wel mogelijk 
zijn, alleen minder snel dan we hadden gehoopt. 

Aansluitend hierop zijn we vanuit de Belgian Society of  Medical Oncology gestart 
met het Precision Project. Hiermee willen we alle doelgerichte behandelingen zo 
snel en breed mogelijk bij de patiënt brengen, ook als het gaat over zeldzame 
associaties van kanker en mutaties. In samenwerking met de farmasector en 
met financiering van de Stichting tegen Kanker en Kom op tegen Kanker, 

Het Kankerplan 
heeft kanker als 
ziekte op de 
politieke agenda 
geplaatst en een 
substantiële 
verbetering 
gebracht in de 
manier waarop 
kanker in België 
wordt aangepakt.
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hebben we nu al twee bredere basketstudies lopen. Alle zeven de Belgische 
universiteiten werken hieraan mee, wat een primeur is voor ons land. Het 
Precision Project sluit naadloos aan bij het Healthdata-initiatief  waarvan het 
Kankercentrum binnen dit project de drijvende kracht is.

Preventie en genetisch onderzoek
Een essentieel element in de strijd tegen kanker is preventie. Dat hoeft geen 
betoog. Persoonlijk ben ik er evenwel van overtuigd dat de grootste winst te 
boeken valt bij mensen met een genetische predispositie voor kanker. Men 
praat veel over het eten van rood vlees, maar als je naar de cijfers kijkt, zie je 
amper een fractionele verhoging van het risico op colonkanker. Terwijl je bij de 
erfelijke kankers een totaal ander beeld krijgt. 

Op het vlak van genetica en preventie stellen ons beleid en de genetische centra 
zich nog erg conservatief  en terughoudend op. Ze kunnen dit doen omdat ze 
een monopoliepositie bezitten, wat niet gezond is voor de vooruitgang. Wat mij 
betreft zou elk individu dat dit wenst, minstens eenmaal vrije toegang moeten 
krijgen tot een breed genetisch onderzoek van alle kankerpredispositiegenen, 
ongeacht familiale voorgeschiedenis. Ook technisch en budgettair is dat volgens 
mij haalbaar. Dat is één van mijn stokpaardjes. 

Toegang tot geneesmiddelen
In België heeft elke kankerpatiënt vandaag toegang tot elk geneesmiddel of  elke 
kankerbehandeling die relevant is: terugbetaling ervan is gegarandeerd. Wat 
nog beter kan, is de snelheid van de goedkeuringen. In een aantal gevallen 
wordt dit opgevangen door de farmaceutische firma’s die een geneesmiddel dat 
nog niet is geautoriseerd gratis ter beschikking stellen. 

Onze huidige minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, heeft met de 
farmasector het geneesmiddelenpact afgesloten dat een snellere goedkeuring 
van behandelingen faciliteert. Concreet heeft zich dat vertaald in de snelle 
ontsluiting van de immunotherapie zonder vooraf  een hele procedure te 
doorlopen. Wanneer het effect van een bepaald geneesmiddel bewezen is voor 
een bepaalde kanker, en later blijkt dat datzelfde geneesmiddel ook ingezet kan 
worden voor de behandeling van andere kankers, dan zal het ook voor deze 
aandoeningen direct terugbetaald worden. Gezien de grote impact van deze 
geneesmiddelen is dit een belangrijke stap voorwaarts voor de patiënt. 



Nog beter zou zijn om deze maatregel uit te breiden naar andere kanker-
behandelingen zoals doelgerichte geneesmiddelen die minder media-aandacht 
krijgen, maar ook spectaculaire resultaten geven. Een actueel voorbeeld zijn de 
PARP-inhibitoren. Voor eierstokkanker is nu al in eerste lijn aangetoond dat 
deze behandeling een gigantische impact heeft op de outcome van de patiënt. 
Toch valt te verwachten dat het nog minstens een jaar zal duren voor de 
terugbetaling geregeld is. Wij zouden willen dat in deze gevallen dezelfde regels 
van toepassing zijn als voor de immunotherapie en dat een patiënt toegang 
krijgt tot een therapie zodra in eerste lijn is aangetoond dat de behandeling een 
groot verschil kan maken. 

Super-MOC voor zeldzame kankers
De behandeling van zeldzame kankers zou er ook op vooruit kunnen gaan als 
ziekenhuizen hierrond meer zouden netwerken. Dan bedoel ik niet dat je een 
patiënt doorverwijst van Eupen naar Ieper. Wel dat er over de ziekenhuizen 
heen een digitaal, telematisch platform komt, een soort super-MOC voor elk 
type kanker. Een dergelijk initiatief  zou de artsen helpen om de juiste keuzes te 
maken. Hier zou het beleid expliciet werk van moeten maken en budget voor 
moeten vrijmaken. 

Verder acht ik het nuttig dat er een fonds komt, bij voorkeur op Europees 
niveau, om onderzoek in verwaarloosde domeinen te stimuleren. Bij 
wetenschappelijke financiering gaat de voorrang vaak naar kankers die 
frequent voorkomen; de weesziekten vallen dan uit de boot. Ook hier zou de 
overheid een rol kunnen spelen door incentives aan te bieden voor onderzoek 
in domeinen waar er onvoldoende inspanningen gebeuren, zowel weten-
schappelijk als klinisch. 

Voor wat betreft de veel voorkomende kankers wordt er overigens veel 
onderzoek gedupliceerd en worden de begane paden opnieuw en opnieuw 
geëxploreerd. Dat leidt tot een enorme verkwisting van middelen.  
Beter zou zijn om die te gebruiken voor de meer zeldzame kankers of  om 
zaaifinanciering te geven aan echt origineel fundamenteel en translationeel 
onderzoek dat voor doorbraken kan zorgen.

Innovatie is duur 
wanneer je het 
hebt over een 
behandeling in 
klinische 
ontwikkeling, 
terwijl het 
onderzoek vooraf  
slechts een fractie 
hiervan kost.
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Farmasector is onmisbare speler
In principe hebben we een prima samenwerking met de farmasector en dat is 
ook nodig. Overheden zijn namelijk niet in staat om innovatieve middelen bij 
de patiënt te krijgen. Daar bestaan voldoende voorbeelden van; denk maar aan 
de voormalige Oostbloklanden. Als je geen commerciële drijver hebt die uit is 
op winst, dan gebeurt dit gewoon niet. 

De farmasector is dus een onmisbare speler op het gebied van innovatieve  
behandelingen en ze zijn een essentiële motor om de klinische ontwikkeling tot 
een goed einde te brengen. In mijn opinie is de hoge kost van de geneesmidde-
len voor een deel ook gerechtvaardigd vanwege de onderliggende innovatie. 

Vaak zien we evenwel dat farmaceutische bedrijven te veel invloed hebben op 
klinische en biomedische congressen en dat er collega’s zijn die fungeren als 
veredelde vertegenwoordigers voor de sector, wat verlammend werkt voor 
innovatie. Recent was er nog een zeer prominent voorbeeld in de US dat deze 
stelling illustreert. Om dit te vermijden, zou het beleid een duidelijk trans-
parant kader moeten creëren. 

Betaalbaarheid van de kankerzorg
Eén van mijn basisprincipes is dat er in de oncologie zo weinig mogelijk 
(publieke) middelen gespendeerd moeten worden voor zoveel mogelijk waarde. 
Een marktgeoriënteerde aanpak kan hierbij een handje helpen. 

De marktmechanismen achter de ontwikkeling van nieuwe producten in de 
gezondheidszorg zijn immers niet totaal anders dan deze in pakweg de auto-
industrie. Net als in de andere sectoren zou de marktintroductie van nieuwe 
producten in de zorgsector competitief  geregeld kunnen worden. Voor de 
aankoop van generische middelen acht ik het bijvoorbeeld zinvol om te werken 
met nationale aanbestedingen. Uiteraard is het essentieel dat de overheid 
onafhankelijk blijft van de industrie. De industrie moet de overheid helpen haar 
beleidsdoelstellingen te halen, niet omgekeerd. 

En dat geldt ook voor nieuwe geneesmiddelen. In de immunotherapie is het niet 
uitzonderlijk dat verschillende bedrijven exact hetzelfde aanbieden: je ziet geen 
verschil in de kwaliteit van de behandeling én de nevenwerkingen zijn identiek. 
Ook hier kan het nuttig zijn om te werken met nationale aanbestedingen. Dit 
moet mogelijk zijn zonder dat de innovatie hieronder lijdt, integendeel.



Innovatie kan goedkoper
Er wordt via allerlei mechanismen veel geld weg-
gesmeten in de klinische ontwikkeling. Er gebeuren 
veel te veel klinische studies met veel te veel 
redundante datacollecties, vaak ook door de 
regulatoren opgelegd. Dit maakt de klinische 
ontwikkeling van geneesmiddelen gigantisch  
duur, meer dan wellicht echt nodig is. 

Hoe daarin snoeien? De overheid kan hierbij 
een rol spelen door de verplichte dataregi-
stratie binnen de perken te houden. En de 
farmasector kan de kosten drukken door  
in de ontwikkelingsfase minder futiele 
inspanningen te leveren, louter en  
alleen om indruk te maken op de 
aandeelhouders. 

Een andere remedie die soelaas kan 
brengen, is degelijk fundamenteel 
onderzoek. Niet alleen om nieuwe 
aangrijpingspunten te vinden die 
kunnen leiden tot nuttige 
behandelingen, maar ook om 
te vermijden dat er zinloze 
inspanningen gebeuren in de 
kliniek door verder te 
bouwen op gebrekkig 
preklinisch onderzoek. 
Dat is nu te vaak het 
geval. Innovatie is duur 
wanneer je het hebt 
over een behandeling 
in de klinische 
ontwikkeling, maar 
het onderzoek 
vooraf  kost 
slechts een 
fractie hiervan.
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 Wat kan nog beter  
in de toekomst?

> Preventie meer richten naar 
mensen met een genetische 
predispositie.

> Nationale aanbestedingen 
uitschrijven voor de aankoop 
van farmaceutische 
producten.

> Degelijk fundamenteel 
onderzoek faciliteren met 
aandacht ook voor 
zeldzame kankers.

> ‘SuperMOC’s’ installeren 
voor zeldzame kankers. 



Hoe complexer de 
zorg wordt, hoe 
belangrijker het is 
om expertises vanuit 
verschillende 
disciplines te 
integreren.



Verworven versus aangeboren genetische defecten
Bij het genetisch onderzoek naar kanker zijn er voor ons genetici twee 
belangrijke niveaus: enerzijds de aangeboren genetische afwijkingen en 
anderzijds de verworven defecten. 

In kankercellen – zowel bij solide tumoren als in hematologische maligniteiten 
– gaan we op zoek naar de genetische afwijkingen die enkel in kankercellen te 
vinden zijn: de somatische afwijkingen. Deze verworven afwijkingen zijn 
belangrijk voor de diagnose, de prognose en ook steeds vaker voor de 
behandeling van kanker. 

Wanneer er bij een individu een vermoeden is van erfelijke voorbeschiktheid 
voor kanker, trachten we ook de aangeboren genetische defecten die een 
gevoeligheid voor kanker veroorzaken, in kaart te brengen. Dat zijn de 
germinale mutaties of  kiembaanmutaties. Dergelijk onderzoek voeren 
we uit wanneer kanker frequent voorkomt in een familie, wanneer kanker op 
jonge leeftijd wordt vastgesteld, of  wanneer er bij een patiënt of  in een familie 
diverse specifieke tumoren gevonden worden. 

aan het woord:
Kathleen Claes 

> Hoofd Laboratorium 
Moleculaire Geneti-
ca, UZ Gent

Elfride De Baere

> Hoofd Laboratorium 
Moleculaire Genetica,  
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> Voorzitter Belgisch 
College voor Genetica  
en Zeldzame Ziekten
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De resultaten van deze analyses zijn niet alleen belangrijk voor de patiënt zelf. 
Ze hebben ook repercussies voor de familieleden, die een sterk verhoogd risico 
op kanker kunnen hebben. Het is dan zaak om de betrokken patiënten op te 
volgen en te counselen. In deze context verzorgen de artsen van de genetische 
centra raadplegingen niet alleen in het eigen ziekenhuis, maar ook in een reeks 
andere ziekenhuizen in de wijde omgeving. 

Multidisciplinaire netwerken
Hoe complexer de zorg wordt, hoe belangrijker het is om expertises vanuit 
verschillende hoeken te integreren. Wij genetici werken dus absoluut niet op 
een eiland, maar organiseren ons in netwerken, waarin de expertise van alle 
betrokken disciplines aanwezig is. 

In het belang van de patiënt ligt de lat best hoog. En een hoogkwalitatieve 
genetische zorg kun je alleen garanderen als je deze zorg concentreert in een 
beperkt aantal ziekenhuizen. Het hebben van een sequencing toestel is niet 
voldoende. Er is ook een ‘kritische massa’ nodig van klinisch biologen, 
pathologen, genetici, die allemaal interesse hebben voor dit soort diagnostiek 
en hun expertise bundelen. Het is pas als je op zo’n manier samenwerkt, dat je 
iets zinvols kunt uitbouwen en kruisbestuiving krijgt. We denken dan ook dat 
het aangewezen is om van overheidswege normen vast te leggen voor de 
samenstelling van de multidisciplinaire teams. 

Interpretatie vergt expertise
Iedereen is enthousiast over de mogelijkheden van genetica en elke arts in 
België kan een genetische test aanvragen. Men gaat er veelal van uit dat meer 
weten beter is. De technologie is er, dus laat die maar los op ziekten... 

Echter, collega-specialisten hebben soms veel vragen over wat er in onze 
verslagen staat. En er zijn ook zaken die foutief  geïnterpreteerd worden. Zo is 
er het risico dat varianten die wij nuanceren als varianten waarvan we de 
betekenis niet goed kennen, als ziekteveroorzakende mutaties beschouwd 
worden. 

Als er een mutatie gevonden wordt, is het daarom essentieel om de patiënt door 
te verwijzen naar specialisten zoals klinische genetici die de expertise hebben 
om die testresultaten goed te interpreteren. Maar ook bij het uitstippelen van 
het verder plan van aanpak kunnen de genetici een rol spelen. 

Als genetici werken 
we absoluut niet op 
een eiland. Het 
multidisciplinaire 
aspect staat op het 
voorplan en wint 
almaar aan belang.
Elfride De Baere
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Het is cruciaal om hierover duidelijke afspraken te maken met de oncologen en 
andere collega’s. Bijvoorbeeld wie staat in voor welk deel van het zorgproces? 
Vanaf  waar wordt de expertise van de behandelende arts aangevuld met de 
expertise vanuit genetica? Wat wordt er precies naar de patiënt gecommuni-
ceerd? Wie is best geplaatst om te vertellen dat het om een aangeboren mutatie 
gaat en dat er implicaties zijn voor de familieleden? Naarmate de nood aan 
genetische expertise toeneemt, groeit ook de nood aan structureel overleg. 

Next generation sequencing
Met het Next Generation Sequencing (NGS) project dat nu in de steigers staat, zal 
een patiënt bij wie kanker wordt vastgesteld, systematisch toegang hebben tot 
complexe genetische analyses die terugbetaald worden door het RIZIV. 

De NGS-conventie, die de voorwaarden vastlegt waaraan deze dienstverlening 
moet voldoen, voorziet in multidisciplinair overleg via de Moleculaire Advies-
raad. In deze raad heb je oncologen die weten welke trials er lopen voor een 
specifiek gen, genetici die de link leggen met verwanten, pathologen die de 
histologische coupes bekijken of  klinisch biologen voor hematologische 
aandoeningen, bio-informatici en klinische laboratoriumgenetici, die op  
basis van de genetische variatie die wordt opgepikt het pathogeen karakter 
kunnen inschatten. 

We hopen dat het binnen de NGS-conventie verplicht zal zijn om in elk 
netwerk een geneticus verbonden aan een centrum op te nemen als volwaar-
dige partner. Door in de kankercellen op zoek te gaan naar somatische of  
verworven genetische afwijkingen, is de kans immers zeer reëel dat je ook 
germinale of  aangeboren afwijkingen terugvindt. Het is een heel groot verschil 
of  een mutatie een variant is waarvan de klinische betekenis onduidelijk is of  
een variant die geassocieerd is met een sterk verhoogd risico op een ziekte. 
Binnen de genetische centra bestaat een bijzondere expertise om de klinische 
implicatie van deze kiembaanmutaties te interpreteren. 

Om een concreet voorbeeld te geven: voor patiënten met eierstokkanker is het 
naar behandeling toe belangrijk om in de kankercellen na te gaan of  er een 
bepaalde genetische mutatie aanwezig is. Als deze wordt aangetoond, dan kan 
het zijn dat deze alleen in de kankercellen aanwezig is. Dat is dan een mutatie 
die tot het kankerproces behoort, een somatische afwijking. Maar het is ook 
mogelijk dat het een aangeboren afwijking of  germinale mutatie betreft, die in 
alle lichaamscellen van de patiënt aanwezig is. In het ene geval wordt er een 
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mutatie gevonden die enkel voor de behandeling van belang is. In het andere 
geval is dit evenzeer het geval, maar zijn er daarnaast ook implicaties voor de 
familieleden. 

Complexe panels in tumoren
Vanuit wetenschappelijk standpunt is het zeker interessant om brede panels te 
hebben. Maar op het gebied van interpretatie en klinische toepassingen hink je 
altijd een beetje achterop. Alvorens die panels te implementeren in de kliniek, 
vinden we dat er voldoende draagvlak moet zijn en voldoende informatie uit 
wetenschappelijke studies over de betekenis en het klinisch nut ervan. 

Het is misschien niet altijd in het belang van de patiënten of  van de clinici om 
alles te weten, en daar niets tegenover te kunnen stellen. Als je een mutatie in 
de ene tumor kunt behandelen met een bepaalde therapie is het niet noodzake-
lijk zo dat die therapie ook zal aanslaan bij diezelfde mutatie wanneer deze in 
een andere tumor voorkomt. Denk maar aan melanoom en colonkanker waar-
van we weten dat een bepaalde therapie bij dezelfde mutaties een compleet 
tegenovergestelde werking heeft. 

Hoe groter de panels worden, des te groter de kans ook dat er germinale 
afwijkingen worden aangetoond die onverwacht zijn. Die hebben dan 
misschien niets met het ontstaan van kanker te maken, maar kunnen aangeven 
dat de patiënt een verhoogd risico heeft op een aandoening die er helemaal los 
van staat. Hoe meer zeldzame dingen we vinden, waarvan de risico’s niet 
helemaal duidelijk zijn, hoe meer onzekerheid je bij de patiënt introduceert. 

Ook voor de artsen is het niet evident. Hoe ga je ermee om als een patiënt je 
vraagt hoe hij of  zij zich kan beschermen of  laten opvolgen voor een bepaalde 
aandoening waarvoor er nog geen evidence-based opvolgingsschema beschikbaar 
is? Daar zitten we nog met hiaten.

Technisch gesproken zijn er eveneens uitdagingen verbonden aan complex 
genetisch onderzoek. Als een monster ingebed is in paraffine, is het lang niet 
evident om er grote analyses op te verrichten. Gelukkig is dat nu enorm aan het 
evolueren en hanteren de pathologen steeds vaker verbeterde protocols, die 
meer mogelijkheden laten voor genetisch onderzoek. Een andere uitdaging zijn 
de gigantische hoeveelheden data die gestockeerd moeten worden. Je moet 
beschikken over enorm veel opslag- en rekencapaciteit. 

Met de  
Next Generation 
Sequencing zal  
een patiënt bij  
wie kanker wordt 
vastgesteld, 
systematisch  
toegang hebben  
tot complexe 
genetische analyses, 
terugbetaald  
door het RIZIV.
Kathleen Claes
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Harmonisatie over de genetische centra heen 
De acht genetische centra die in België actief  zijn, werken goed samen. Voor de 
germinale mutaties heeft de werkgroep van de Belgische Moleculaire Genetici 
(BelMolGen) in overleg met de artsen van het College voor Genetica en 
Zeldzame Ziekten richtlijnen opgesteld. 

Ook in de Commissie voor Gepersonaliseerde Geneeskunde (ComPerMed) zijn 
genetici vertegenwoordigd. Daar willen we tot een consensus komen over de 
genpanels en mutaties die onderzocht moeten worden voor de vaste kankers. 
Een andere werkgroep doet hetzelfde voor de hematologische tumoren. Nog 
een werkgroep concentreert zich op de variantclassificatie specifiek voor 
somatische mutaties. En dan zijn we ook aan het bekijken hoe we over de labs 
heen uniform kunnen rapporteren aan de oncologen over het verband met de 
therapieën.

Samenwerken doen we ook over de landsgrenzen heen. Voor de borstkanke r-
genen hebben we al ruim 20 jaar een prima samenwerking met Nederland.  
We komen tweemaal per jaar samen en wisselen continu informatie uit over 
bepaalde varianten. 

Zeker voor BRCA1 en 2 hebben we binnen de genetische centra een voor-
treffelijke expertise en ook een directe link naar internationale consortia. 
Waarom er zoveel interesse is in de BRCA-genen? Enerzijds, omdat borst-
kanker een frequente aandoening is en deze genen dus veelvuldig onderzocht 
worden. En anderzijds omdat recent aangetoond is dat tumoren met een 
BRCA1 of  BRCA2mutatie meer gevoelig zijn voor specifieke therapieën. 
Zowel naar counseling als naar therapie zijn dit dus erg belangrijke genen. Het 
brede spectrum van verschillende types varianten aanwezig in deze genen 
maakt ze tot een boeiend wetenschappelijk onderzoeksonderwerp wereldwijd. 
De uitkomst van deze studies is illustratief  voor de complexe interpretatie van 
genetische varianten, te wijten aan verschillende mechanismen die instaan voor 
de regulatie van ons genoom.

Specialisatie vereist
Technologisch zullen alle genetische centra op termijn wel een volledige 
exoom of  genoomsequencing kunnen uitvoeren. Maar elke ziekte, elk gen 
heeft zijn eigenheden. Het is niet haalbaar om binnen een genetisch centrum 
over alle ziektegenen en erfelijke ziektes een diepgaande kennis te ontwikkelen 
en alle wetenschappelijke literatuur op te volgen. 



Om kwalitatief  hoogstaand werk te kunnen leveren, is een centralisatie van 
activiteiten nodig. Wij pleiten voor een soort referentiecentra, die een pakket 
aandoeningen aanbieden waarvan aangetoond kan worden dat er een gedegen 
expertise is opgebouwd. 

Ook nu werken we binnen de genetische centra al zo. De genetische testen van 
frequentere ziektes doen we allemaal. Anderzijds verwijzen we veel zaken door 
naar andere centra, in binnen- of  buitenland, als we weten dat dat centrum 
hiervoor de nodige expertise in huis heeft. Hierover worden afspraken gemaakt, 
binnen het College voor Genetica en Zeldzame Ziekten, en BelMolGen. 

Geïnformeerde toestemming
Hoe breder je gaat testen, hoe meer informatie je krijgt en hoe belangrijker het 
wordt om de patiënten te informeren. Als arts is het zo goed als onmogelijk om 
met de patiënten alle aandoeningen te overlopen waarover zij informatie 
zouden kunnen krijgen. Je zou je kunnen beperken tot de grote groepen van 
aandoeningen die behandelbaar zijn of  waarvoor preventie bestaat. Als dan uit 
een test informatie zou voortvloeien over zo’n ziekte, dan kun je de patiënt 
informatie geven waaraan hij of  zij iets heeft.  

Patiënten die erop aandringen om meer te weten, moeten beseffen dat er 
potentieel informatie komt over aandoeningen die dodelijk of  progressief  zijn, 
terwijl er geen preventie of  behandeling is. Als er een complex genetisch 
onderzoek wordt uitgevoerd, moet je dergelijke zaken vooraf  doorspreken. De 
patiënten moeten weten wat het onderzoek inhoudt en wat de implicaties ervan 
zijn. Ze kunnen dan instemmen met het onderzoek of  ervan afzien. Het is 
essentieel dat dat recht op niet weten ook gewaarborgd blijft.

Direct-to-consumer testing
De klinische validiteit van direct-to-consumer-testen is niet bewezen en voor tal 
van aandoeningen of  predisposities zijn de testen onvoldoende accuraat. Zo’n 
test spoort bovendien slechts een beperkt aantal varianten op. Het is niet zo dat 
je met zo’n test te weten komt wat je erfelijke voorbeschiktheid is voor een 
bepaalde kanker. Vanuit medische context is het gebruik ervan niet nood-
zakelijk zinvol. 

Omdat de genetische dienstverlening in ons land zo laagdrempelig is, doet de 
patiënt slechts zelden een beroep op direct-to-consumer-testen. Toch kan het zinvol 

Als we de 
vergelijking maken 
met Nederland, 
dan bieden we in 
België hoog-
kwalitatieve 
genetische 
gezondheidszorg 
aan die heel 
laagdrempelig is. 
Heel democratisch 
bovendien. Onze 
buurlanden 
benijden ons dat.
Bruce Poppe
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zijn dat de Belgische overheid het initiatief  neemt om een regulerend kader te 
scheppen. 

De burger moet goed weten wat er met zo’n test wordt nagegaan, wat de 
implicaties ervan zijn, dat er beperkingen kunnen zijn op het gebied van 
kwaliteit, enz. Het zal je maar overkomen dat je een speekselstaal opstuurt naar 
zo’n bedrijf  en dat uit het verslag blijkt dat jij, en misschien ook je familieleden, 
een predispositie hebben om Alzheimer te ontwikkelen. De rest van je leven 
kan er dan anders uitzien.

We stellen ons ook vragen bij het feit dat deze commerciële bedrijven je DNA 
stockeren in combinatie met data over je levensstijl en deze informatie 
gebruiken voor commerciële toepassingen. Ons doel als genetisch centrum is 
kwaliteitsvolle gezondheidszorg aan te bieden ten dienste van de patiënt. Maar 
deze bedrijven zijn er in eerste instantie op uit om winst te maken. Dat is een 
totaal andere ingesteldheid.

Screeningsstrategie
Als mensen zich ongerust maken, dan kunnen ze zich laten counselen en indien 
nodig laten testen. We raden genetisch onderzoek sowieso aan in families waar 
er een vermoeden is van erfelijkheid. Als er dan een genetische afwijking wordt 
aangetoond, dan weet je dat deze geassocieerd is met een belangrijk risico. 

Als je evenwel een dergelijke testing zou uitbreiden naar de bredere bevolking, 
dan is de kans groot dat je afwijkingen opspoort in dezelfde genen in minder 
typische situaties. En niets sluit uit dat deze genetische afwijkingen geassocieerd 
zijn met een minder sterke stijging van het risico. Anders gezegd: het resultaat 
moet geïnterpreteerd worden in functie van de familiale voorgeschiedenis. 

Een goed gekend voorbeeld zijn mutaties in het CHEK2-gen. Bij gezonde per-
sonen bijvoorbeeld is het risico uiterst variabel. Als zo’n mutatie teruggevonden 
wordt bij iemand van een familie waarin veel borstkanker voorkomt, dan is het 
dragerschap van zo’n mutatie geassocieerd met een 3 à 4 maal hoger risico. 
Tref  je daarentegen zo’n mutatie aan in een familie met een lage incidentie van 
borstkanker, dan is er een kleinere stijging van het risico. 

Je hebt wel dezelfde mutatie, maar de implicaties zijn sterk verschillend. 
Vandaag weten we hierover nog niet voldoende om een dergelijke testing in een 
screeningscontext aan te bieden.



Zeldzame aandoeningen
Het Kankerplan heeft heel veel in beweging gezet en er mede voor 
gezorgd dat de oncologische zorg bijzonder goed is uitgebouwd in 
België. Eigenlijk zijn we een beetje jaloers op de organisatie van de 
zorg rond kanker: de registratie, het multidisciplinair overleg, de 
tumorwerkgroepen, etc. 

De manier waarop rond kanker wordt samengewerkt, kan 
evenwel model staan voor tal van andere ziekten. Momenteel 
zijn we intensief  aan het samenwerken met Sciensano om de 
registratie voor zeldzame ziekten op te zetten. Het is 
belangrijk om met alle betrokkenen goed door te spreken 
welke data geregistreerd moeten worden, liefst op een zo 
automatisch mogelijke manier. Elk centrum heeft 
namelijk zijn eigen IT-systemen en het is niet altijd 
mogelijk om de data gestructureerd op te halen. Dat 
zien we ook bij de kankerregistratie. Hoe dan ook, 
zullen we extra middelen en personeel nodig 
hebben om die registraties te verrichten.

En hoe zit het in de buurlanden?
Als we de vergelijking maken met Nederland, 
dan leveren we in België hoogkwalitatieve 
genetische gezondheidszorg die heel 
laagdrempelig is. Heel democratisch 
bovendien, want het totaalbudget 
bedraagt hier slechts een derde van dat 
van onze noorderburen. De Neder-
landers benijden ons dat. En dat geldt 
ook voor landen als Duitsland en 
Frankrijk. 

De genetische zorg is hier ook 
uitstekend gereguleerd. Hier-
omtrent is er intensief  overleg 
tussen de genetische centra en 
overheidsorganen zoals de 
FOD, RIZIV en Sciensano.
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Wat kan er nog 
gebeuren?

> Regelgevend kader 
scheppen rond een aantal 
zaken zoals de samen-
stelling van de multi-
disciplinaire teams, de 
registratie, de direct-to-
consumer-testen.

> Registratie van zeldzame 
aandoeningen op hetzelfde 
niveau brengen als 
registratie van kanker.

> Referentiecentra uitbouwen 
die de nodige expertise 
hebben voor specifiek 
genetisch onderzoek.



Ethische 
vraagstukken  
behoren aan 
iedereen.



Bij de introductie van nieuwe technologieën is het volgens mij essentieel dat je 
eerst en vooral een ethische reflectie hebt en dat deze overal geïntegreerd is.  
Als ethicus kan je een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen van normen die 
oriënterend zijn voor een verantwoorde praktijk. Maar je moet je realiseren dat 
de implementatie een verhaal is van de verschillende betrokkenen en dat de 
eindbeslissing genomen wordt door de beleidsmakers. Iedereen heeft daarin 
zijn rol. 

Om inzicht te verwerven in de ethische aandachtspunten die er zijn, is het 
noodzakelijk dat je begrijpt wat er op het terrein leeft. En dit kan je achterhalen 
door in dialoog te treden met de verschillende stakeholders; in het geval van 
genetische testen: de clinici, de laboratoria, de patiënten, de burger in bredere 
zin, enz. 

Bij ethische vragen is het niet eenvoudig om een consensus te vinden.  
En hoe meer je ermee bezig bent hoe moeilijker het wordt. Uiteraard is het 
eenvoudiger om een antwoord te vinden op concrete vragen op een kleinere 
schaal dan voor vraagstukken op macroniveau. Een ander aspect om rekening 
mee te houden, is dat het enige tijd kan duren voor de samenleving in het reine 
komt met bepaalde thema’s.

aan het woord: 
Pascal Borry

> Ethicus bij het Centrum voor Biomedische 
Ethiek en Recht binnen de faculteit 
Geneeskunde van KU Leuven
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Klinische relevantie
De laatste 15 jaar heb ik veel gewerkt rond genetica en vragen die te maken 
hebben met diagnostische testen, o.a. genetische zelftesten en dragerschaps-
testen. Een belangrijke ethische vraag die hierbij ontstaat, is wat je doet met 
toevallige bevindingen. 

Het eerst uitgangspunt is – en dat is een algemeen beginsel in medische ethiek en 
medisch recht – dat als je iets vindt dat een medisch belang heeft voor de patiënt 
en aanleiding kan geven tot therapeutische interventies, dat je dan de medische 
verantwoordelijkheid hebt om die informatie te delen met de patiënt. Ook al ligt 
dit buiten de eigenlijke klinische vraag. Dat geldt bijvoorbeeld ook in de medische 
beeldvorming. Daar waar de klinische relevantie in dit domein vaak duidelijk is, 
bestaat er voor wat betreft de reproductieve informatie meer discussie.

Recht op inzage
Een deel van het verhaal is dus dat je met een genetische test een antwoord 
geeft op een klinische vraag. Maar je kan je de vraag stellen of  we verder 
moeten zoeken naar informatie waarvan we weten dat deze klinisch relevant 
kan zijn. De data zijn er sowieso. 

Op dit moment zijn er goede redenen om dat niet te doen. Onze gezondheids-
zorg is daar niet klaar voor en heeft niet de capaciteit of  de middelen om 
dergelijke vragen op te volgen. Maar ik sluit niet uit dat we dit in de toekomst 
wel zullen doen.

Een ander dilemma is of  je de patiënt de ruwe data geeft die je beschikbaar hebt. 
Omdat het persoonsgegevens betreft, heeft de patiënt in principe recht op inzage. 
Vanuit medisch standpunt kan je zeggen: we rapporteren alleen zaken waarvan 
we zeker zijn dat ze klinisch relevant zijn. En hiervoor maken we gebruik van een 
classificatie van genetische varianten, meestal gaat het dan om de varianten van 
klasse 4 en 5. Maar als je de ruwe data beschikbaar stelt aan de patiënt, dan kan 
deze zelf  op onderzoek uitgaan. En zo komen er een aantal andere zaken aan het 
licht (klasse 2, 3) waarvan we eigenlijk niet precies weten wat ze betekenen. Het 
risico op overinterpretatie en overdiagnose wordt dus groter. 

Verder is er ook de vraag over het bewaren van de gegevens: welke data moeten 
de ziekenhuizen en genetische centra bijhouden, en hoe lang? Hier is het 
belangrijk om op Belgisch of  Europees niveau standaarden te ontwikkelen, via 
een samenwerking van de beroepsgroepen en de overheid.

Bij ethische 
vraagstukken is  
het cruciaal om  
de verschillende 
perspectieven in 
kaart te brengen 
met als doel een  
zo goed mogelijke 
beleidskeuze te 
formuleren. Dit 
kan door alle 
stakeholders te 
verenigen en 
bruggen te slaan 
tussen alle 
betrokkenen.
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Commerciële testen
De meeste testen gebeuren vandaag in een zorgcontext. Maar los daarvan heb 
je ook de genetische testen die commerciële bedrijven aanbieden aan mensen 
die wel eens willen weten welke genetische risico’s ze hebben. Dat is een heel 
ander verhaal dan dat van de mensen die in een klinisch traject zitten. Maar 
ook hier is het grootste probleem dat je niet weet in welke mate die informatie 
klinisch relevant is en of  deze informatie gevalideerd is. 

Binnen de Europese wetgeving vallen de genetische testen binnen de categorie 
‘medische hulpmiddelen’. De producent heeft vandaag de verplichting om aan 
te geven in welke mate de test correct zal zijn en daar stopt het bij. Er is geen 
instrument van premarketing-goedkeuring en geen strikte evaluatie van de 
eigenlijke klinische kwaliteit. Hier is nog werk aan de winkel. 

Standaarden
Verder is het zinvol om na te denken over de standaarden die we willen 
hanteren binnen de gezondheidszorg. We kunnen niet toelaten dat de zorg die 
gegeven wordt in het ene centrum afwijkt van deze in een ander centrum. En 
op samenlevingsniveau is het ook geen goede zaak om de commerciële sector te 
laten bepalen hoe de gezondheidszorg er uitziet.

De overheid kan voor een stuk mee de regie in handen nemen op het vlak van 
kwaliteitscontrole. Voor neonatale screening heeft de Vlaamse overheid dit 
gedaan: ze hebben de financiering uitgewerkt en een draaiboek samengesteld, 
en daarbij de verschillende stakeholders betrokken in multidisciplinair overleg 
rond de organisatie van de screening. Je ziet dat dit ook gebeurt voor de 
screeningsprogramma’s voor kanker. Maar dat is minder het geval voor wat 
betreft de genetische tests bij o.a. de prenatale screening. 

Naast de overheid hebben ook de beroepsgroepen hierin een rol te spelen: zij 
kunnen helpen bij het ontwikkelen van bepaalde richtlijnen en van een visie 
rond de aanpak van een bepaalde problematiek, bijvoorbeeld een gynaecoloog 
voor prenatale screening.

Burgerfora
Het kan heel zinvol zijn om burgers mee te laten nadenken over beleids-
vraagstukken. Je krijgt dan een ander perspectief  dan wanneer je een vraagstuk 
bekijkt met de patiëntenorganisaties die vaak zeer dicht bij een bepaalde 
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aandoening staan. Burgerfora zijn volgens mij het makkelijkst te realiseren als 
je kunt werken rond heel concrete vragen. Dit kan vervolgens helpen om de 
juiste accenten en prioriteiten te bepalen.

Momenteel werken we samen met Sciensano en de Koning Boudewijnstichting 
aan een project waarbij een panel van burgers zich buigt over een aantal 
vraagstukken rond genoomanalyse. Dit is een zeer fijne oefening die kan 
bijdragen aan het ontwikkelen van een paar standpunten die misschien 
afwijken van de visie van de experten. Je kunt ook maatschappelijke aandacht 
creëren rond het thema. 

Maar uiteindelijk heb je een grote puzzel. Het is dan zaak om de verschillende 
perspectieven in kaart te brengen met als doel een zo goed mogelijke beleids-
keuze te formuleren. Dit kan door alle stakeholders te verenigen en bruggen te 
slaan tussen de betrokkenen. En bij alles wat je doet, moet er aandacht zijn 
voor de burgerzorg.

Geïnformeerde patiënt
Als je als patiënt wordt uitgenodigd om een bepaalde genetische test te onder-
gaan, dan is het uiteraard heel belangrijk dat je weet wat de mogelijkheden, 
beperkingen en de gevolgen hiervan zijn op individueel niveau. Je hebt het 
‘recht om te weten’ en het is pas mogelijk om te beslissen of  je de test al dan 
niet ondergaat als je alle stukjes van de puzzel hebt. 

Het zou geen slechte zaak zijn om de geïnformeerde toestemming voor deze 
testen te standaardiseren en schriftelijk te laten vastleggen. Daarnaast moet je 
ook een visie hebben over wat je gaat doen met de data. Ga je ze na een zekere 
tijd heranalyseren, bijvoorbeeld als er nieuwe gegevens zijn?

Open communicatie met bloedverwanten
Een van de belangrijkste punten in de context van de genetische informatie die 
je verkrijgt bij genetische tests voor kanker, is de vraag hoe onze eigen gene-
tische informatie zich verhoudt tot bloedverwanten. En dan komen we bij het 
verhaal van genetische communicatie. 

Hoe zorgen we ervoor dat genetische risico’s op een goede manier worden 
doorverteld binnen families? Hoe kunnen we handvaten aanreiken voor een 
open communicatie? Hoe kunnen we erover waken dat mensen op voorhand 
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geïnformeerd worden over bepaalde risico’s, nog voor ze bijvoorbeeld aan 
kinderen beginnen te denken? En als iemand de informatie niet deelt met zijn 
familie, welke beweegredenen heeft hij dan? In welke mate geven we aan de 
zorgverleners het recht om het beroepsgeheim te doorbreken wanneer 
genetische informatie relevant kan zijn voor therapeutische interventies? Hoe 
zorgen we ervoor dat onze wetgeving voor een stuk robuust is voor gevallen 
waar er geen genetische communicatie gebeurt? 

Op termijn acht ik het zinvol om te evolueren naar de mogelijkheid om het 
beroepsgeheim te doorbreken en daartoe de nodige instrumenten te voorzien, 
bijvoorbeeld de mogelijkheid om anoniem derden te informeren, zoals je 
vandaag al hebt voor besmettelijke ziektes en seksueel overdraagbare 
aandoeningen.

Wetenschappelijk onderzoek
Een laatste punt dat ik wil aanhalen, is het delen van klinische gegevens voor 
wetenschappelijk onderzoek, binnen en buiten de landsgrenzen. Het is 
essentieel om bij deze kwestie uit te gaan van wederkerigheid en solidariteit: het 
is alleen maar door kennis die vergaard is in het verleden – omdat mensen toen 
informatie beschikbaar hebben gesteld – dat we er vandaag met z’n allen van 
kunnen genieten. Hiervan moeten we ons met z’n allen bewust zijn.

Het mag allerminst de bedoeling zijn dat we in een situatie verzeild raken waar 
er zoveel nadruk komt te liggen op privacy dat onderzoek onmogelijk wordt. 
Verder moet het ook technisch mogelijk zijn om data te delen.

Werkpunten 
voor de komende jaren:

> Standaarden creëren: voor 
de geïnformeerde 
toestemming, het bewaren 
van data, de validatie van 
genetische testen, de zorg 
in het algemeen, enz.

> Scenario’s en wetgeving 
uitwerken voor het delen 
van genetische informatie 
met bloedverwanten.

> Een kader voorzien voor de 
uitwisseling van data voor 
wetenschappelijk 
onderzoek.
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het is voor ons een 
opsteker dat onze 
initiatieven en 
pilootprojecten na 
verloop van tijd door 
het beleid worden 
overgenomen.



Kanker is en blijft een prioriteit in de zorg en in de volksgezondheid. Daar ben 
ik me als arts heel sterk van bewust. Maar ik had ook een persoonlijke drijfveer 
om me te engageren voor de Stichting tegen Kanker. Zelf  was ik ooit patiënt en 
in mijn directe omgeving ben ik geconfronteerd met heel wat kankergevallen, te 
veel om goed te zijn. 

Ik werk nu bijna 35 jaar voor de Stichting. Het was een privilege om zo lang 
voor de organisatie te kunnen werken. In de loop van de jaren is er een forse 
vooruitgang geboekt in de kankerzorg; tegelijkertijd zijn er zoveel nieuwe 
noden. Dit is wat ons drijft bij Stichting tegen Kanker, elke dag opnieuw.

Financiële ondersteuning van de beste onderzoeksteams
Om de twee jaar lanceren we bij de Stichting een projectoproep voor 
fundamenteel, translationeel en klinisch kankeronderzoek. Dat doen we nu  
al 30 jaar. In 2018 hebben we naar aanleiding van onze oproep bijna 300 
projectvoorstellen ontvangen. Daarvan zijn er 74 geselecteerd, goed voor een 
globale financiering van meer dan 25 miljoen euro. Het volledige budget is 
afkomstig van giften; er is geen cent subsidie. 

Het is dus de verantwoordelijkheid van de Stichting om het geld dat we krijgen 
dankzij de fantastische vrijgevigheid van de bevolking zo goed en zo transpa-
rant mogelijk te gebruiken.
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Voor de selectie van de projecten hebben we dan ook een heel strikte proce-
dure. We werken bijvoorbeeld met twee wetenschappelijke jury’s, telkens met 
een buitenlander als voorzitter en met ondersteuning van buitenlandse 
experten. Er is ook een procedure om conflict of  interest te vermijden. 

Via onze projecten willen we innovatie versnellen. We investeren bijvoorbeeld 
al tientallen jaren in immunotherapie. De onderzoeksteams die nu tot resulta-
ten gekomen zijn, worden nog steeds gedeeltelijk gefinancierd door de Stichting 
tegen Kanker. Op vraag van de Belgian Society of  Medical Oncology (BSMO) heb-
ben we ook een flink budget vrijgemaakt voor het Precision Project, dat alle doel-
gerichte behandelingen zo snel en breed mogelijk bij de patiënt wil brengen. 

Verder zijn we altijd actief  geweest in domeinen die minder aantrekkelijk zijn 
voor de farmaceutische industrie, zoals radiotherapie en beeldvorming. We 
ondersteunen ook onderzoek dat erop gericht is de levenskwaliteit op de lange 
termijn te verbeteren. Naarmate patiënten de ziekte langer overleven, wint dit 
aspect aan belang. Ik denk bijvoorbeeld aan de vruchtbaarheid van vrouwen 
die kanker krijgen op relatief  jonge leeftijd. Zo hebben we onderzoeksteams 
gefinancierd die pioniers waren in het invriezen van ovariumweefsel. 

Social grants
Naast de wetenschappelijke projecten, ondersteunen wij maatschappelijk geori-
enteerde projecten, de zogenaamde social grants. In 2017 hebben we een oproep 
gelanceerd voor projecten die focussen op levenskwaliteit van patiënten én 
naasten. In 2018 was er een oproep rond schoonheidsverzorging bij kankerpa-
tiënten. Verder hebben we studies en pilootprojecten lopen die zich toeleggen 
op de re-integratie na kanker, nu bijvoorbeeld rond zelfstandigen met kanker in 
samenwerking met de VUB en rond kanker & werk in samenwerking met de 
Majin foundation. 

Eén van onze stokpaardjes is lichaamsbeweging. Er is ondertussen voldoende 
wetenschappelijke evidentie dat beweging tijdens en na de behandeling, onder 
andere in het geval van borstkanker, niet alleen een positieve impact heeft op 
de levenskwaliteit, maar ook op de genezingskansen. Binnen het Kankerplan 
waren er hieromtrent een paar pilootprojecten. Wij van onze kant hadden het 
programma Rekanto Raviva en nu zijn we bezig met een nieuwe oproep voor 
projectvoorstellen. Wat ons betreft, moet lichaamsbeweging, of  oncorevalidatie, 
systematisch deel uitmaken van het zorgtraject en een criterium zijn om de 
kwaliteit van de zorg voor de patiënt te meten. 

Wat ons betreft, 
moet lichaams-
beweging, of   
oncorevalidatie, 
systematisch deel 
uitmaken van het 
zorgtraject en een 
criterium zijn om 
de kwaliteit van  
de zorg voor de  
patiënt te meten.

84Kankerbeleid in België, vroeger en nu 
Helden aan het woord



85 Kankerbeleid in België, vroeger en nu 
Helden aan het woord

Wij proberen dus een aantal projecten te initiëren die tegemoetkomen aan 
concrete behoeften van mensen met kanker. En we hebben herhaaldelijk 
kunnen vaststellen dat de overheid dergelijke initiatieven goedkeurt en 
uiteindelijk overneemt. Dat was precies onze bedoeling en daar zijn we best 
trots op. Ik denk bijvoorbeeld aan de navelbloedbank, de biobanken, hadron-
therapie en het Precision Project. In al die gevallen waren wij de eersten om geld 
te investeren en pilootprojecten te lanceren, omdat wij ervan overtuigd waren 
dat dit goede en nuttige initiatieven waren. 

Impact Kankerplan is breed voelbaar 
Vanuit mijn functie heb ik uiteraard meegewerkt aan het Kankerplan en veel 
van onze acties liepen in totale coherentie met de thematiek van dat plan. 

Wij waren bijvoorbeeld de eersten om psychologen te financieren binnen de 
oncologische afdelingen in de ziekenhuizen. We hebben kunnen aantonen dat 
dit geen overbodige luxe was en later zijn er dankzij het Kankerplan over het 
hele land ongeveer 300 psychologen tewerkgesteld. 

Maar dit is slechts één voorbeeld. De impact van het Kankerplan is voor de 
patiënten veel breder voelbaar. Er waren diverse initiatieven rond preventie, 
zoals de rookstopinitiatieven, de terugbetaling van een preventieconsultatie  
bij de huisarts via het globaal medisch dossier en de vaccinatie tegen HPV.  
Op het niveau van de opsporing was er onder andere de introductie van de 
colon kanker screening, de terugbetaling van genetische testen, een betere  
terug betaling van vervolgonderzoeken, bijvoorbeeld biopsie bij borstkanker-
screening.

En ook voor wat betreft de behandeling heeft het Kankerplan verschillende 
zaken in gang gezet. Zo hebben de patiënten nu recht op een langdurige 
medische consultatie zodat ze van hun arts uitgebreide informatie kunnen 
krijgen over diagnose en behandeling. Er zijn vandaag oncopsychologen en 
oncodiëtisten, en er is vooruitgang geboekt op het gebied van palliatieve 
zorgen. Echt fundamenteel is ook de brede invoering van de multidisciplinaire 
oncologische consulten, cruciaal voor de kwaliteit van de behandeling. Voor 
ons is verder de erkenning van de specialisatie van verpleeg kundigen in de 
oncologie een belangrijke evolutie. We denken niet dat het een goed idee zou 
zijn om dit te laten vallen, iets wat de huidige legislatuur overweegt. 



Ten slotte was er de actie om translationeel onderzoek te stimuleren. Ook wij 
financieren dergelijk onderzoek, maar onze middelen zijn ontoereikend. We 
vonden het dus prima dat de overheid een significant budget heeft vrijgemaakt 
voor onderzoek op academisch niveau. Wat beter kon, was de transparantie in 
de selectieprocedure. Die reactie heb ik meermaals gehoord vanuit het veld. 

Kankercentrum bevordert samenwerking
De Stichting tegen Kanker heeft op geregelde basis contact met het Kanker-
centrum. Een belangrijke meerwaarde van het Kankercentrum is dat zij de 
krachten kunnen bundelen van de diverse betrokken organisaties op het terrein. 
In de strijd tegen kanker is samenwerking namelijk cruciaal. 

In tal van dossiers heb ik het gevoel dat we in dezelfde richting werken, maar 
misschien op een andere manier en op een ander niveau. Het Kankercentrum 
heeft vanzelfsprekend een officiële rol; zij staan aan de kant van de overheid, en 
we hebben de overheid nodig in de strijd tegen kanker. Wij zijn daarentegen 
een onafhankelijke organisatie, een stichting van openbaar nut, die nu al bijna 
100 jaar bestaat. Wij streven er evenzeer naar om met alle betrokkenen samen 
te werken, maar dan op een onafhankelijke manier. 

Ik heb de interactie met het Kankercentrum altijd als zeer positief  ervaren.  
Wij werken in alle openheid en vertrouwen samen, en we vullen elkaar aan.  
Wij zijn het niet altijd 100% eens met elkaar, maar dat hoeft ook niet, en we 
respecteren elkaars standpunt.

Wat ik ook apprecieer, is de internationale samenwerking. Ik weet dat het 
Kankercentrum bezig is met verschillende initiatieven op Europees of  
internationaal niveau zoals het gezamenlijk aankopen van complexe 
moleculaire testen. Vanuit ons kleine land moeten we inderdaad over de 
grenzen kijken en onze visie verbreden. 

De gunstige  
effecten van het 
voorbije Kanker-
plan kunnen  
de politici vast  
inspireren voor de 
toekomst, maar  
uiteraard doet het 
er niet toe onder  
welke vorm er iets 
gebeurt. Het is het 
resultaat dat telt.

86Kankerbeleid in België, vroeger en nu 
Helden aan het woord



87 Kankerbeleid in België, vroeger en nu 
Helden aan het woord

Farmaceutische industrie
Bij de Stichting tegen Kanker hebben we een positieve samenwerking met de 
farmaceutische industrie. In tegenstelling tot kleinere patiëntenorganisaties zijn 
we onafhankelijk van hun financiële ondersteuning. In sommige, heel goed 
afgebakende situaties is er sponsoring van de industrie, maar dit heeft 
betrekking op minder dan 1% van onze inkomsten. 

Onze ethische code bepaalt duidelijk wat kan en wat niet kan in onze contacten 
met de farmaceutische industrie, want dat ligt gevoelig bij het grote publiek. 
Heel terecht! De onafhankelijkheid van de Stichting tegenover de farmaceu-
tische industrie staat hierbij centraal en is wat ons betreft cruciaal.

Het staat natuurlijk buiten kijf  dat de farmaceutische industrie een belangrijke 
partner is voor de ontwikkeling van innovatieve behandelingen. Men mag 
evenwel niet vergeten dat de ontwikkeling van nieuwe medicatie bij deze 
bedrijven niet van nul start. Meestal bouwen ze verder op de resultaten van 
fundamenteel, academisch onderzoek, dat gefinancierd wordt door de overheid 
of  door de vrijgevigheid van het publiek. Gelukkig maken de universiteiten er 
tegenwoordig werk van om meer dan in het verleden patenten te deponeren. 

Uiteraard moet de farmaceutische industrie blijven investeren in nieuwe 
behandelingen en dat is niet zonder risico. Een Return on Investment moet dus 
bestaan, geen discussie daarover. Maar misschien moet een deel van de 
inkomsten terugvloeien naar diegenen die aan de basis liggen van die nieuwe 
ontwikkelingen. En wetende dat de bedrijven behandelingen op de markt 
brengen die peperduur zijn, is het ook een terechte eis dat zij transparant zijn 
over de investeringen en de kost van nieuwe medicatie. En daar knelt het 
schoentje maar al te vaak! 

Toekomstpact
Het Toekomstpact dat Maggie De Block heeft afgesloten met de farmaceu-
tische industrie, is zeker een stap in de goede richting. Ik vrees echter dat er in 
de toekomst nog veel meer zal moeten gebeuren. Je hebt niet alleen de 
innovatieve doelgerichte therapieën en daaraan gekoppeld de prijs van die 
nieuwe behandelingen; bij een aantal patiënten moeten die behandelingen 
bovendien gecombineerd of  gefaseerd worden. De volgende regeringen zullen 
dus nog veel meer initiatieven moeten nemen om innovatie te blijven promoten 
en om die zo snel mogelijk ter beschikking te stellen, aan een prijs die 
betaalbaar is voor de maatschappij. 



Erkenning referentiecentra is prioriteit
De moleculaire diagnostiek is uiteraard een opportuniteit; tegelijkertijd leidt  
dit tot behandelingsprotocollen die almaar complexer worden. En dit stelt 
uitdagingen op heel wat niveaus. De betaalbaarheid is er daar één van, maar 
heel belangrijk ook zijn de competentie en communicatievaardigheden van  
de verzorgenden. Het is nu al moeilijk genoeg om de patiënt begrijpelijke 
informatie te geven over zijn ziekte, en dat wordt er niet makkelijker op.  
En hoe kun je dit alles combineren met de tendens tot thuisbehandeling waar 
de overheid op inzet? 

Die complexiteit brengt me bij het pleidooi van Stichting tegen Kanker voor de 
erkenning van referentiecentra, één van de prioriteiten van onze organisatie. 
Mede dankzij ons lobbywerk heeft de overheid de borstklinieken erkend; dit 
was een stap in de goede richting. Recent hebben de beleidsmakers ook beslist 
om de complexe chirurgie te centraliseren in referentiecentra. Dat stemt ons 
bijzonder tevreden, maar er vallen in die richting nog meer stappen te zetten.  

We hebben niet alleen nood aan referentiecentra. Minstens even belangrijk is 
dat de verzorgenden adequaat gevormd worden. Je hebt oncoverpleegkundigen 
nodig en ook voldoende oncologen. Met een numerus clausus is het opletten 
geblazen, als je weet dat het lang duurt om oncologen op te leiden, dat de 
incidentie van kanker in ons land blijft stijgen mede door de vergrijzing van de 
bevolking, en dat diagnose en behandeling steeds complexer worden. 

Waar valt nog werk te verzetten? 
Het Kankerplan en het Kankercentrum hebben ervoor gezorgd dat kanker één 
van de belangrijkste prioriteiten is voor de overheid en ik hoop dat zo blijft. 
Maar er zijn natuurlijk zaken die nog beter kunnen. Zoals gezegd, valt er nog 
winst te boeken op het gebied van kankeronderzoek, referentiecentra, re-
integratie na kanker, oncorevalidatie, kwaliteit, communicatie, ondersteuning 
tijdens en na kanker, enz. 

Daarnaast zijn er nog een paar belangrijke zaken die ik wil aanhalen. We 
leggen altijd de focus op de patiënt, maar laat ons de omgeving van de patiënt 
niet vergeten. Wat nodig is voor de patiënt is vaak ook wenselijk voor de 
naasten. 
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Een ander 
aandachtspunt zijn de 
oudere oncologische 
patiënten. De meeste 
kankers zijn immers gelinkt 
aan veroudering, wat maakt 
dat de oudere bevolking heel 
sterk vertegenwoordigd is in het 
totale aantal kanker patiënten. 
Naar ons gevoel kunnen de 
dagdage lijkse verzorging en begelei-
ding van deze patiënten beter. Dat 
geldt voor de rust- en verzorgings-
tehuizen, en voor de thuiszorg. 
Misschien moet de eerste lijn hierin een 
grotere rol in spelen. Ook hier is het een 
kwestie van vorming, competentie en 
beschikbaarheid. 

Het is wat mij betreft dus hoog tijd om 
nieuwe initiatieven te nemen. Misschien een 
nieuw Kankerplan? De gunstige effecten van 
het voorbije Kankerplan kunnen de politici vast 
inspireren voor de toekomst, maar uiteraard doet 
het er niet toe onder welke vorm er iets gebeurt. 
Het is het resultaat dat telt. 

Focuspunten 
voor de toekomst:

> Financiering van 
hoogkwalitatief 
kankeronderzoek.

> Verder inzetten op de 
erkenning van referentie-
centra, gespecialiseerde 
verpleegkundigen,  
re-integratie na kanker, 
oncorevalidatie, kwaliteit, 
communicatie en ondersteu-
ning tijdens en na kanker.

> Prioriteit blijven geven aan 
het verzamelen van 
betrouwbare data rond 
kanker.

> Inzetten op kwaliteit van de 
zorg voor oudere 
kankerpatiënten.

> Transparantie eisen van de 
farmaceutische industrie 
over de investeringen en de 
kost van nieuwe medicatie.             



Sluit je niet op 
als je kanker 
hebt. Praat 
met de mensen 
in je omgeving 
en alles zal 
veel vlotter 
verlopen. 



Mijn naam is André Stoop. Ik ben 76 jaar oud, ben 52 jaar getrouwd, en heb 
twee kinderen en vier kleinkinderen. Voor ik met pensioen ging, werkte ik als 
biochemicus. Ik ben altijd erg sportief  geweest en deed aan atletiek, tennis, 
pingpong, bowlen en bergbeklimmen, alles op een voortreffelijk niveau. En ook 
vandaag speel ik nog geregeld tennis. Het sporten heeft me trouwens aanzien-
lijk geholpen bij mijn revalidatie. Helaas was ik ook een verstokt roker. En 
hiervoor heb ik een hoge prijs moeten betalen!

Hoe het begon
Tijdens een beklimming van de Mont Blanc in 1999, kreeg ik plots felle pijn in 
de linkerheup. In 2001 werd ik geopereerd en kreeg ik een kunstheup. Sportief  
als ik was begon ik al snel met een nogal ‘gespierde’ revalidatie. Ik had toen een 
scherpe pijn tussen de hals en de schouder, en begon gevoel te verliezen in mijn 
vingertoppen.

Vanwege mijn job als verantwoordelijke voor wetenschappelijke deskresearch in 
de biochemie, toxiciteit en veiligheid bij Solvay, was ik vertrouwd met het 
opzoeken van informatie in gegevensbanken (lang voor er sprake was van 
Google!). Zo vond ik in de Journal of  Medicine van 1997 een artikel dat precies 
mijn symptomen beschreef. En dat zes maanden voor ik de diagnose kreeg, 
exact zoals beschreven in dat artikel. 

Aan het woord: 
André Stoop

> Patiënt genezen van longkanker
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Ik trok met het artikel naar mijn pneumoloog. Ze had net een röntgenfoto 
gemaakt van mijn longen, om een andere reden. Het ging om een lagergelegen 
zone, en op de foto was niets zorgwekkends te zien. Gealarmeerd was de arts dus 
allerminst, vooral ook omdat ik in een uitstekende gezondheid bleek te verkeren.

Toen ben ik bij een sportarts langsgegaan. Die wist me te vertellen dat mijn 
lichte hernia niet de oorzaak kon zijn van de pijn die ik had. Hij raadde me aan 
om onmiddellijk een nieuwe röntgenfoto te laten maken. Toen ik met de foto 
bij hem terugkeerde, zei hij me dat het ernstig was. Ook mijn longarts 
bevestigde dit, net als een andere, bevriende longarts van het Sint-Pieterzieken-
huis. Een week later was ik in het Bordet Instituut samen met mijn longarts, het 
hoofd van de thoracale oncologie en de radioloog, en zij hebben me toen 
opgenomen in een grootschalig klinisch onderzoek op Europees niveau.

Een donkere periode
Hoewel ik al langer rondliep met een vermoeden, toch was ik compleet van de 
kaart toen ik het nieuws te horen kreeg. Ik had me ook al grondig geïnformeerd 
en wist perfect wat de overlevingskansen op dat moment waren.

Het was april 2002, een paar maanden voor ik met brugpensioen zou gaan. 
Om ongemakkelijke situaties te voorkomen, heb ik mijn collega’s op het werk 
direct op de hoogte gebracht van mijn ziekte. Dit zou ik trouwens aanraden 
aan iedereen die in een dergelijke situatie verkeert. 

Omdat ik zelf  wetenschapper ben, vertrouwde ik volledig op het oordeel van 
het medisch team. Ik begon met een combinatie van chemotherapie en 
radiotherapie. Gelukkig verdroeg ik de chemotherapie vrij goed. Maar ik 
gebruikte morfinederivaten om de pijn te verminderen, en deze veroorzaakten 
uiterst vervelende en pijnlijke problemen met de darmtransit (faecalomen). 

In het begin had ik een nachtmerrie: ik droomde dat ik aan een fatale ziekte 
leed. Toen ik wakker werd, realiseerde ik me echter dat mijn ziekte echt was. 
Een uiterst traumatische ervaring. Nooit heeft het medisch team me een 
prognose gegeven of  statistieken voorgelegd (zelf  wist ik ook wel dat de cijfers 
allesbehalve bemoedigend waren). De oncoloog was formeel: “Jij bent jij, en de 
rest is niet van tel!”

Tegen het einde van de behandeling, eind november 2002, was mijn slokdarm 
verbrand en was ik 20 kilogram afgevallen. Gelukkig waren de medewerkers 

Sporten heeft  
me geholpen om 
mijn ziekte te 
ontdekken én bij 
de revalidatie na 
mijn behandeling.

92Kankerbeleid in België, vroeger en nu 
Helden aan het woord



93 Kankerbeleid in België, vroeger en nu 
Helden aan het woord

van het Bordet Instituut fantastisch en werd ik prima ondersteund tijdens de 
behandeling. En het team van behandelende artsen heeft me altijd in alle 
transparantie op de hoogte gehouden van de evolutie van mijn ziekte. Ander-
half  jaar na het begin van de behandeling begon ik voorzichtig weer met tennis 
en dat heeft me enorm geholpen bij de revalidatie, zowel lichamelijk als sociaal.

Mijn engagement in de strijd tegen kanker
In 2006 kreeg professor Scullier het idee om een groep met de naam ‘Over-
winnen’ op te richten binnen de European Lung Cancer Working Party (ELCWP). 
Deze vereniging had als doel om de Europese samenwerking tussen artsen en 
wetenschappers in de verschillende disciplines van het longkankeronderzoek te 
bevorderen. En hij besloot ook om enkele patiënten die de ziekte overwonnen 
hadden, erbij te betrekken. Vandaag ben ik nog steeds actief  in deze groep. Zo 
is er binnenkort een sessie over gegevensbescherming, waarin me gevraagd is 
om de positie van de patiënt te vertegenwoordigen. Het doel van deze groep is 
vooral om patiënten en artsen te informeren. En om aan te tonen dat long-
kanker geen onoverkomelijke zaak hoeft te zijn en dat er belangrijke vooruit-
gang wordt geboekt, met name op het gebied van immunotherapie.

Wat kan beter in de strijd tegen kanker?
Daar moet ik niet lang over nadenken: screening en re-integratie. 

Re-integratie is essentieel. Ik had het geluk om te genezen, maar als ik een 
lening of  verzekering wil afsluiten, word ik als ‘ongewenst’ gedumpt. Banken en 
verzekeringsmaatschappijen moeten absoluut gedwongen worden om hun 
positie hierin te herzien. Een wettelijk kader is noodzakelijk om deze absoluut 
onaanvaardbare situatie recht te zetten.

Screening is natuurlijk net zo belangrijk. Wanneer de ziekte in een vroeg stadium 
ontdekt wordt, zijn de gevolgen op het gebied van prognose en behandeling altijd 
een stuk minder zwaar. Studies bevestigen trouwens dat op de lange termijn de 
economische en sociale winst van een dergelijke aanpak vaak gunstig uitvalt.

Iets anders dat ik wil aankaarten – en dat zal je misschien verwonderen – is het 
recht om vergoed te worden wanneer je DNA of  een ander deel van je lichaam 
afstaat. En dit zodra dit materiaal de context van het academisch onderzoek 
verlaat, en gebruikt wordt binnen het ‘industriële’ onderzoek dat economische 
en/of  financiële doelen vooropstelt.



Ik verwijs hierbij graag naar het geval van Henrietta Lacks, 
een Afro-Amerikaanse vrouw die in 1951 stierf  ten gevolge 
van een agressieve tumor. Haar cellen waren de eerste die  
in vitro gekweekt konden worden. Deze zogenaamde 
‘HeLa-cellen’ werden wereldwijd gebruikt en hebben het 
mogelijk gemaakt om een poliovaccin te ontwikkelen en 
nieuwe inzichten te verwerven in tumoren en virussen. 
Ze lagen ook aan de basis van doorbraken zoals klonen 
of  gentherapie. Deze zaak roept tal van ethische 
vragen op als je weet dat de nakomelingen van 
Henrietta Lacks arm zijn en zonder sociale 
bescherming leven, terwijl de cellen van  
Henrietta anderen een fortuin opleverden.  
Dat is volstrekt oneerlijk.
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 Prioriteiten voor  
de komende jaren:

> De re-integratie van kanker-
patiënten bevorderen door 
een juridisch kader te schep-
pen voor een niet-discrimi-
nerende behandeling bij het 
aanvragen van een bank-
krediet of verzekering.

> Alles in het werk stellen om 
de screeningsprocedures te 
verbeteren en uit te breiden.



Het kan niet  
zo zijn dat 
kankerpatiënten 
die hun ziekte 
overwinnen  
twee keer het 
gelag moeten 
betalen.



Ik heb als oncoloog 44 jaar gevochten voor een betere overleving van kanker-
patiënten, eerst in het Jules Bordet-instituut en daarna bij de Europese organi-
satie voor kankeronderzoek en -behandeling (OERTC). In die periode hebben 
we een enorme vooruitgang geboekt: de kansen op genezing zijn enorm 
toegenomen. Maar de maatschappij hinkt achterop. Overlevenden van kanker 
krijgen op tal van gebieden te maken met discriminatie, bijvoorbeeld als ze een 
hypothecaire lening of  verzekering willen afsluiten, in hun werkomgeving enz.

Daarom besloot ik vier jaar geleden om acties op te zetten rond de sensi-
bilisering voor Cancer Survivorship. Zo hoop ik het een en ander in beweging te 
krijgen om de levenskwaliteit te verbeteren van mensen die genezen zijn van 
kanker, zowel op medisch en psychologisch niveau, als maatschappelijk.

De OERTC: een ontzettend waardevol instrument
De OERTC, waarvan ik tot 2015 de directrice was, is een ontzettend 
waardevolle, unieke Europese organisatie, die als missie heeft om grootschalig 
klinisch onderzoek te verrichten met als doel de overleving en de kwaliteit van 
leven van kankerpatiënten te verbeteren. 

Het fundamenteel onderzoek buigt zich over de vraag waarom een cel 
carcinogeen wordt. En zodra er een aantal veelbelovende nieuwe pistes zijn 

Aan het woord:
Françoise Meunier

> Vicevoorzitter van de Federation of European 
Academies of Medicine 

> Directeur van de Europese organisatie voor 
kankeronderzoek en -behandeling (OERTC) - 
tot 2015
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ontdekt, worden er testen uitgevoerd op muizen. Maar als we erin slagen om een 
muis te genezen, is er nog niets gebeurd voor de patiënt. Het klinisch onderzoek 
is op dat moment cruciaal. 

En dat is nu net wat de OERTC in Europa heeft geïntroduceerd: de evaluatie 
van de therapeutische vorderingen om ze vervolgens bij de patiënt te brengen. 
Honderdduizenden patiënten gaven ons het vertrouwen en waren bereid om 
deel te nemen aan klinisch onderzoek. Zo konden we de beste behandelingen 
voor de toekomst ontwikkelen. De slogan die de OERTC ter gelegenheid van 
zijn 50ste verjaardag lanceerde, vat dit treffend samen: The Future of  Cancer 
Therapy.

Belang van klinisch onderzoek 
Klinisch onderzoek is een onmisbare stap om de succesverhalen van het 
fundamenteel onderzoek uit te rollen en het lot van patiënten te verbeteren. 
Maar we werken hier met mensen en bijgevolg is er een ethisch aspect waar we 
rekening mee moeten houden. De patiënt moet altijd toegang krijgen tot de beste 
behandeling en om die reden zijn vergelijkende studies moeilijk uit te voeren.  
Je kunt immers niet tegen de ene patiënt zeggen “Jij krijgt een behandeling” en 
tegen een andere: “Jij niet”. 

Nog een moeilijkheid is de complexiteit van de oncologie. Om nieuwe 
antibiotica of  antihypertensiva te ontwikkelen, is multidisciplinariteit geen 
absolute noodzaak. In de oncologie daarentegen heb je een patholoog die de 
aard van de tumor onderzoekt en of  deze agressief  of  invasief  is. Verder heb je 
een chirurg, een radiotherapeut, een oncoloog, een infectioloog en sinds kort 
ook een immunoloog die elk een rol op zich nemen. Deze multidisciplinariteit is 
complex om te managen. 

Stel dat je een nieuwe behandeling test, en je moet bijvoorbeeld chirurgie en 
radiotherapie combineren. Is het dan beter om eerst radiotherapie toe te 
passen om de tumor te verkleinen en een minder ingrijpende operatie mogelijk 
te maken, bijvoorbeeld een borst- of  strottenhoofdbesparende operatie? Of  
verricht je eerst de operatie? Dit alles maakt dat klinisch kankeronderzoek een 
uiterst complexe discipline is met een rigoureuze regelgeving. Maar er is nog 
werk aan de winkel voor wat betreft de coördinatie op Europese schaal.

Vandaag is het 
makkelijker om 
kanker te genezen 
dan om de banken 
en verzekerings-
maatschappijen  
in beweging te 
brengen. 
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Survivorship en het recht om vergeten te worden
Vandaag hebben we voor alle kankers samen een gemiddelde vijfjarige 
overlevingskans van 55%. Maar voor een aantal kankers ligt die veel hoger: 
95% voor teelbalkanker, 85% voor borstkanker, 80% voor leukemie bij 
kinderen enz. Meer en meer mensen overwinnen dus hun ziekte, ook al hebben 
velen onder hen na de behandeling nog te kampen met de medische en 
psychische gevolgen ervan.

Wanneer wij, artsen, aan een patiënt zeggen: “Neem de draad weer op, je bent 
genezen, je hoeft niet meer om de zes maanden een PET-scan te ondergaan,” 
is het lang niet zeker dat bankiers en verzekeraars deze mening zullen delen. 
Dit geeft aan dat de maatschappij niet in hetzelfde tempo evolueert als de 
geneeskunde. 

Vandaag zijn er in Europa naar schatting 14 miljoen mensen die kanker over-
leefd hebben, en jaar na jaar zien we een forse stijging van dit cijfer. Ik denk dat 
er tegenwoordig wel degelijk bewustzijn bestaat omtrent de sociale gevolgen 
waar overlevenden van kanker mee te maken krijgen. De kennis is er, maar de 
bereidheid van banken en verzekeraars om hun houding te herzien, is er niet. 

Daarom vind ik het een absolute noodzaak dat er hieromtrent een wetgevend 
kader komt. In Frankrijk bijvoorbeeld hebben ze ‘het recht om vergeten te 
worden’ vastgelegd in de wet s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé 
(AERAS), die ondertekend is door de professionals van het bank- en verzeke-
ringswezen. Volgens deze wet kunnen banken en verzekerings maatschappijen 
zich, vijf  jaar na het einde van de behandeling voor een kind en tien jaar voor 
een volwassene, niet meer beroepen op een antecedent van kanker. Een soort-
gelijke wet hebben we nodig op Europees niveau en daar voer ik persoon lijk 
strijd voor.

Wat brengt de toekomst?
Preventie natuurlijk! Ook al is de huidige situatie soms te gek voor woorden. 
Neem bijvoorbeeld tabak. De eenvoudigste maatregel zou zijn om de prijs van 
een pakje sigaretten op te drijven naar 1.000 euro. We moeten namelijk 
consequent zijn. Jaarlijks spenderen we miljarden euro’s om kanker te genezen, 
terwijl we perfect weten hoe schadelijk tabak is. 

Maar dat gebeurt niet, want de landen denken er niet aan om de aanzienlijke 
inkomsten uit accijnzen prijs te geven. Weet ook dat rokers kanker ontwikkelen 



wanneer ze gemiddeld 62 jaar oud zijn; dat ze snel sterven aan hun ziekte en 
dus al bij al niet zoveel kosten, al zeker niet als je er rekening mee houdt dat je 
hun pensioenen niet langer hoeft te betalen. Dit is natuurlijk provocerend, 
maar deze woorden bevatten veel waarheid.

Op het vlak van behandeling zijn er diverse spectaculaire ontwikkelingen, zoals 
de immunotherapie. We zien nu patiënten met een uitgezaaid melanoom die 
nog jarenlang leven! Let wel: als je denkt dat we kanker zullen kunnen uit-
roeien, dan heb je het grondig fout. De ziekte is hier om te blijven. Eén op  
de drie mannen en één op de vier vrouwen worden getroffen. Waarom? 
Omdat we het slachtoffer zijn van ons succes. We sterven steeds minder aan 
longontsteking, tuberculose, auto-ongelukken, hart- en vaatziekten, bij de 
geboorte, enz. We worden dus almaar ouder, en hoe ouder we met zijn 
allen worden, hoe meer kanker zal voorkomen. Wat we nodig hebben, 
zijn dus betere behandelingen, die een betere kwaliteit van (over)leven 
bieden, een betere psychologische ondersteuning en een betere re-
integratie van de overlevenden van kanker. 

Gelijke toegang tot de zorg
Ik vind het heel goed wat minister De Block samen met haar 
collega’s uit Nederland, Oostenrijk en Luxemburg heeft opgezet 
rond de prijs van geneesmiddelen. Ik kan het absoluut niet 
vatten waarom elk land afzonderlijk over de prijs moet 
onderhandelen. Als het Europees Geneesmiddelenagent-
schap verklaart dat een bepaald medicijn bewezen waarde 
heeft, dat het geregistreerd kan worden en op de markt 
kan komen, dan moet het toegankelijk zijn voor alle 
Europese burgers. Ook hier is het een kwestie van 
gelijke toegang, net zoals bij banken en 
verzekeringsmaatschappijen.

Uiteraard komt men in het vaarwater van de 
bevoegdheden van de landen op het gebied van de 
financiering van de zorg, en dat is iets dat in het 
ene land gevoeliger ligt dan in het andere. Maar 
uiteindelijk is het altijd de burger die ervoor 
opdraait, ofwel omdat de medicijnen pas laat 
beschikbaar zijn, ofwel omwille van de prijs. 
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 Prioriteiten voor  
de komende jaren:

> De re-integratie van  
patiënten die genezen zijn 
van kanker verbeteren door 
op Europees niveau werk te 
maken van het ‘recht om 
vergeten te worden’.

> Zorgen voor effectieve  
preventiemaatregelen,  
met name voor roken.



Artsen krijgen amper 
dertig uur les in 
communicatie,  
terwijl ze hun 
carrière lang 
duizenden uren  
met communicatie 
bezig zullen zijn.



Al van bij mijn eerste lessen bij professor Razavi raakte ik in de ban van de 
psycho-oncologie. Het is opmerkelijk om te zien hoe mensen putten uit hun 
psychische reserves wanneer ze geconfronteerd worden met een ziekte die hun 
leven overhoophaalt. Het is eveneens boeiend om vast te stellen in welke mate 
de psycholoog de patiënt kan ondersteunen. Onderzoek in de psycho-oncologie 
maakt het mogelijk om de psychologische aanpassingsmechanismen van de 
patiënt beter te begrijpen en de zorg daarop af  te stemmen. 

Verder is er de dimensie van de artsen die me enorm interesseert: zij moeten 
empathisch zijn zonder dat ze het slachtoffer worden van emotionele uitput-
ting, voldoende afstand houden van de patiënt en tezelfdertijd alert blijven voor 
diens lijden.  

Psychosociale zorg
In het kader van het eerste Kankerplan en van de interuniversitaire opleiding 
in de psycho-oncologie die sinds 2010 wordt aangeboden, merkte ik dat er geen 
eenduidige werkwijze bestond. En dat is trouwens nog steeds het geval bij ons 
op het Instituut Jules Bordet. De manier van werken wordt sterk beïnvloed door 
de wensen van de zorgverstrekkers in de eerste lijn en varieert naargelang hun 
verwachtingen.

Aan het woord: 
Isabelle Merckaert

> Klinisch psycholoog bij Instituut Jules Bordet 
met lesopdracht aan de  
Université Libre de Bruxelles (ULB)
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De wil is er om zoveel mogelijk mensen met kanker te helpen, maar dat is geen 
evidente zaak. Ook al konden de Belgische ziekenhuizen dankzij het Kanker-
plan 240 voltijdse psychologen aanwerven, toch blijft de capaciteit te beperkt 
om te voldoen aan alle noden op het terrein.

We moeten bekennen dat de mogelijkheden om de resultaten in de psycho-
oncologie te becijferen en te evalueren beperkt zijn, behalve in de specifieke 
context van studies of  klinische onderzoeksprojecten die evaluatie mogelijk 
maken. Maar in het dagelijkse klinische werk gebeurt dit uiterst zelden. 
Anderzijds zien we steeds meer ziekenhuizen die werk beginnen te maken van 
een systematische evaluatie van de behoeften van hun patiënten.

Standaardisatie of personalisering?
Gelukkig zijn er steeds meer studies die ons aanwijzingen geven over hoe we 
kunnen omgaan met de noden van de patiënt. Dergelijke studies zijn evenwel 
nogal selectief  en betreffen vooral mensen die te kampen hebben met één 
specifiek probleem, en geen drie of  vier. Om die reden stuiten we als psycho
loog op dezelfde barrières als artsen bij het opzetten van evidence-based proces-
sen. Er is immers een enorme verscheidenheid in de zorgtrajecten en vaak 
worden ze doorkruist door medische gebeurtenissen. Dit maakt het ontzettend 
moeilijk om een psychologisch zorgprotocol te volgen en vergt een groot 
aanpassingsvermogen.

Daarom waken we erover dat de opleiding psycho-oncologie de deelnemers een 
nogal brede kennis aanreikt van de bestaande behandelingen, de mogelijke 
zorgpaden en de diverse interventiemethoden. Zo kunnen ze adequaat hande-
len in elke situatie.

Diversiteit
De verschillende gemeenschappen en religieuze voorkeuren zijn een delicaat 
thema. 

In principe plannen we een ontmoeting met elke patiënt op het eind van de 
radiotherapiebehandeling. De meerderheid van degenen die hieraan deel-
nemen, is van Europese afkomst. Vanuit de andere gemeenschappen is de 
respons beperkt. Dit weerspiegelt de noodzaak om een – qua vorm en inhoud 
– aangepast aanbod te voorzien op maat van de kenmerken en gevoeligheden 
van de verschillende gemeenschappen.

Verder is er de 
dimensie van de  
artsen die me 
enorm interesseert: 
zij moeten empa-
thisch zijn zonder 
dat ze het slacht-
offer worden van 
emo tionele uitput-
ting, voldoende  
afstand houden van 
de patiënt en tezelf-
dertijd alert blijven 
voor diens lijden.
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Patient Reported Outcome Measures (PROMs)
Binnen de radiotherapie hebben we een systematische evaluatie uitgewerkt 
voor patiënten aan het eind van hun behandeling. We maken nu al een paar 
jaar gebruik van deze evaluatiemethode, waarbij we de patiënten beoordelings-
schalen voorleggen om de psychische problemen waarmee ze te maken krijgen 
in kaart te brengen.

We merken dat de PROMs doorgaans goed onthaald worden en we gebruiken 
ze ook om mensen met problemen op te sporen. In dit stadium zijn ze echter 
geen hulpmiddel waarop structureel kan worden vertrouwd. We vangen dit op 
met de hulp van onze stagiaires die de patiënten systematisch bevragen. Zelf  
beschikken we niet over de capaciteit om de PROMs voldoende goed te laten 
werken.

Zodra we de PROMs breed kunnen uitrollen, en bijvoorbeeld op specifieke 
tijdstippen via een digitale tool een geautomatiseerde melding kunnen uit-
sturen, net zoals dat in Canada het geval is, zal het voor ons veel gemakkelijker 
zijn om mensen in moeilijkheden op te sporen. 

Voorlopig zijn het alleen de psychologen die hiervoor verantwoordelijk zijn, 
maar ook de leidinggevende verpleegkundigen kunnen deze rol op zich nemen. 
Ze zijn echter te weinig talrijk en hun taken te divers om emoties zoals angst en 
depressie te kunnen evalueren, emoties die zich overigens kunnen uiten op de 
meest onverwachte momenten. Tegelijkertijd, en hier ben ik eerder cynisch, 
heeft het geen zin om onze opsporingsprogramma’s te verfijnen als we achteraf  
niet de mogelijkheid hebben om adequaat te reageren. Zijn we zeker dat we 
kunnen inspelen op alle problemen die we detecteren? Hier ligt de bal in het 
kamp van de politiek.

Mindfulness
Mindfulness, hypnose, ademhalings- en visualisatietechnieken: elke methode 
die de patiënten helpt om zich te ontspannen en hun stressniveau te regelen is 
heilzaam. Weet wel dat mindfulness, zoals beschreven in de protocols, een 
bijzonder regelmatige en intense beoefening vraagt en dat je er best mee start 
op een moment dat minder chaotisch is dan het moment waarop je te horen 
krijgt dat je kanker hebt. Toch acht ik het zinvol dat elke medewerker één van 
deze technieken onder de knie heeft, voor zichzelf  én voor de anderen. Het 
gaat om een basisvaardigheid, die we allemaal zouden moeten hebben.



Oncocoach
Om het even wie kan zich oncocoach noemen, net zoals om het even wie zich 
psychotherapeut kan noemen. Terwijl er een validatieproces is voor de klinische 
psychologen, laat de afbakening van de functie van oncocoach nog te wensen over.

We promoten steeds meer de implementatie ervan in de ziekenhuizen, maar de 
functie is onvoldoende gereguleerd.

Het risico dat ik zie, is dat de emotionele belasting die dit met zich meebrengt 
onderschat wordt. Verder is het zo dat mensen die als oncocoach werkzaam 
zijn niet noodzakelijk beschikken over alle kennis en hulpmiddelen die ze nodig 
hebben om het leed van de patiënten op te sporen en er iets tegenover te 
kunnen stellen.

Revalidatie en re-integratie
Op het gebied van kinesitherapie is alles eerder goed geregeld en zijn er een 
reeks behandelingen voorzien naargelang de pathologie. Waar echter 
minder rekening mee gehouden wordt, zijn de gevolgen van kanker – 
emotioneel en cognitief  – op de lange termijn.

Ik zie bijvoorbeeld veel mensen die enthousiast zijn om weer aan het 
werk te gaan zonder zich voldoende bewust te zijn van de beperkingen 
die ze op de middellange of  lange termijn hebben als gevolg van de 
behandeling. Denk maar aan vermoeidheid, of  een afname van de 
geheugencapaciteit en het concentratievermogen. Het probleem is 
dat er in ons land vandaag nog geen politieke programma’s voor 
revalidatie en begeleiding zijn. In Denemarken en Duitsland heb 
je die bijvoorbeeld wel.

Kankerplan
Het Kankerplan heeft de bakens verzet voor de psycho-
oncologische zorg. Niet alleen werden er meer dan 240 
psychologen aangeworven, maar we kregen ook de kans 
om een aantal acties op te zetten en te testen, en om 
twee nieuwe opleidingen te organiseren: de training 
van de zorgverleners rond communicatie met de 
patiënt en de opleiding van de psychologen in de 
psycho-oncologie.
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 Prioriteiten voor  
de komende jaren:

> Er zijn meer middelen nodig 
om de zorgverleners beter 
te trainen en om meer 
mensen te kunnen aanwer-
ven. We hebben immers te 
maken met een ziekte die 
almaar meer mensen treft, 
en die mensen hebben zorg 
nodig gedurende een steeds 
langere periode.

> Er is nog werk aan de  
winkel om de terugkeer 
naar het ‘normale leven’ 
van kankerpatiënten te 
ondersteunen.



Patiënten die 
veel vragen 
stellen? 
Graag!



Belangrijke vooruitgang
Onze kennis over veel aspecten van digestieve tumoren is de laatste 15 jaar 
sterk vooruitgegaan zodat de behandelingsopties toegenomen zijn, in een multi-
disciplinaire samenwerking. Bij dikkedarmkanker kunnen we de diagnose ook 
vaak vroeger stellen door de implementatie van screeningsrichtlijnen. Vandaag 
hebben we in België voor patiënten met dikkedarmkanker een overlevingskans 
van 66%. Dit behoort tot de beste cijfers in Europa. 15 jaar geleden lag dat 
percentage ongeveer 10% lager. 

De introductie van innovatieve diagnosemiddelen, geneesmiddelen en 
technologieën draagt zeker bij aan de goede overlevingscijfers die we in ons 
land halen bij de behandeling van heel wat kankers. 

En bij de mensen die niet overleven, gaan we de overleving wel verlengen. Een 
aantal kankers evolueert daarom meer en meer naar een chronische ziekte, die 
we niet kunnen genezen maar waarbij we patiënten wel langer kunnen laten 
leven. Hopelijk is er op dat vlak nog een grotere rol weggelegd voor nieuwe 
doorbraken, zoals doelgerichte geneesmiddelen, immuuntherapie en mogelijk 
in de toekomst ook meer en meer gentherapie.

Aan het woord: 
Eric Van Cutsem

> Hoofd Digestieve Oncologie  
UZ Leuven/KU Leuven

> Voorzitter Stichting tegen Kanker

> Voorzitter van de European Society of 
Digestive Oncology
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Anderzijds blijven er nog altijd tumoren met zeer slechte prognoses zoals 
pancreaskanker, met een overlijdenskans van 95%. Ook al begint onze kennis 
eveneens op dat gebied gelukkig toe te nemen.

Stimuli vanuit het beleid
Vanuit het beleid zijn er enkele belangrijke stimuli geweest, zoals de invoering 
van het Multidisciplinair Oncologisch Consult (MOC) waar men vanuit ver-
schillende disciplines samenwerkt om tot een zorgtraject te komen: oncologen, 
orgaanoncologen, radiotherapeuten, chirurgen, pathologen, radiologen, nu-
clearisten, enz.

Daarnaast vind ik het ook van zeer groot belang dat het beleid geïnvesteerd 
heeft in de verdere uitwerking van de Protocolboeken en in het Belgisch 
Kankerregister, dat intussen trouwens één van de beste is van Europa.

Ook wil ik het belang van screeningprogramma’s onderstrepen, die door de 
gemeenschappen ingevuld worden. Borstkankerscreening, baarmoederhals-
kankerscreening en darmkankerscreening zijn in Vlaanderen zeer goed 
uitgebouwd; in Wallonië is er zeker nog ruimte voor verbetering.

Het beleid heeft ook geïnvesteerd in de implementatie van de testen voor 
moleculaire screening. Het Kankercentrum van Sciensano speelt nu een grote 
rol in het uitrollen van de Next Generation Sequencing (NGS) testen.

Tenslotte werkt men nu aan een belangrijke beleidsmaatregel: het centraliseren 
van een aantal zware ingrepen bij kankerpatiënten. Er is immers een duidelijke 
correlatie tussen de overlevingskansen van een patiënt en het aantal van 
dergelijke gevallen die in een bepaald centrum behandeld worden. De minister 
en het Kankercentrum zijn daar actief  mee bezig.

Maatschappelijk debat
Immunotherapie is een typisch voorbeeld van een dure behandeling, maar ook 
de doelgerichte therapieën voor kankerpatiënten zijn duur. Het probleem van 
de toenemende kostprijs oplossen is cruciaal maar ook zeer complex. Doelge-
richte en ook de immuuntherapieën werken niet voor alle patiënten en zijn 
maar voor een beperkt aantal patiënten geschikt. Daarom is de ontwikkeling 
van nieuwe middelen moeilijker en duurt het ook vaak langer. Longkanker is 
een goed voorbeeld waarbij niet elke patiënt dezelfde moleculaire kenmerken 

Ik heb graag dat 
patiënten veel 
vragen stellen.  
Dat geeft me  
de kans om te 
interageren en te 
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een gedeelde 
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heeft. De behandeling wordt dus verkaveld in functie van het moleculaire 
subtype. 

We moeten dus naar een maatschappelijk debat gaan waarbij iedereen betrokken 
wordt: patiënten, universiteiten en producenten, maar zeker ook organisaties als 
Stichting tegen Kanker, Kom op tegen Kanker en het Kankercentrum. Er is geen 
unieke oplossing maar wel een aantal remedies. Zo vind ik het bijvoorbeeld goed 
dat biosimilars (antistoffen die op dezelfde manier klaargemaakt worden) gefacili-
teerd worden zodat ze minder kosten. Zo komt meer geld vrij voor investeringen 
in nieuw onderzoek. Daarenboven moeten we dit zeker internationaal aanpak-
ken. Dit is immers geen louter Belgisch maar een grensoverschrijdend probleem. 
Minister De Block heeft hiervoor al een aantal goede initiatieven genomen.

We moeten het debat opentrekken want elke kankerpatiënt heeft recht op een 
dure behandeling, als deze volgens de wetenschappelijke evidentie voldoende 
impact heeft. Maar tegelijk moeten we erover nadenken of  behandelingen met 
een minimale of  geen impact wel beschikbaar en terugbetaald moeten worden. 

Om de waarde van behandelingen correct in te schatten hebben we een nog 
betere methodologie nodig. En ook dat kan niet enkel op Belgisch niveau 
gebeuren. De European Society of  Medical Oncology bijvoorbeeld werkt aan een 
manier om resultaat, impact en waarde van een geneesmiddel te bepalen. Met 
de bijkomende input van gezondheidseconomen kan je dan bekijken welke prijs 
haalbaar is voor een beperkte of  een grote benefit.

Kanker stopt niet aan de grenzen
Het wetenschappelijk beleid is geen federale materie maar een bevoegdheid 
van de Waalse en de Vlaamse Gemeenschap. Maar kanker stopt uiteraard niet 
aan de grenzen van de gemeenschappen. De federale regering moet dus zeker 
een rol spelen in o.a. de coördinatie van de screeningsprogramma’s en zeker 
ook bij het bepalen van kwaliteitscriteria voor alles wat we doen in de zorg. 
Kwaliteitscriteria voor speciale pathologieën worden meer en meer op 
Europees niveau bepaald. In onze beide landsdelen moeten we dan ook geen 
verschillende criteria hanteren.

Er zullen altijd raakvlakken blijven waarover er overleg nodig is. Het Kanker-
centrum kan hier op nationaal niveau een belangrijke rol spelen door een 
aantal zaken te coördineren en op elkaar af  te stemmen, zoals de biobank, de 
moleculaire testing, kwaliteitscriteria preventie en screening, etc.



Niet contradictorisch maar complementair
Voor mij hoeven een evidence-based en een evidence-generating aanpak elkaar niet uit 
te sluiten. In de oncologie is advies in sommige gevallen gebaseerd op learning by 
doing. Zolang dat in transparantie gebeurt, is dat geen probleem.

Als je in de klinische praktijk alles strikt evidence-based wilt beslissen, dan ga je 
soms niets beslissen en dat is natuurlijk ook niet goed. Ik wil daarmee niet 
zeggen dat we tegen de evidentie moeten ingaan. Maar soms zijn er geen 
gegevens van grotere gerandomiseerde studies en zijn er toch wel voldoende 
gegevens om een aanpak aan te bevelen. In oncologie behandel je soms 
patiënten met een zeldzame mutatie die slechts bij 1% van de patiënten 
voorkomt. Daarover ga je niet dadelijk gerandomiseerde evidence-based studies 
vinden. Daarentegen zal je over een hele reeks patiënten wel een duidelijke 
impact merken van bijvoorbeeld immuuntherapie.

Evidence-based en evidence-generating moeten pragmatisch toegepast worden en 
elkaar aanvullen. Voor mij zijn ze niet contradictorisch maar complementair.

Artificiële intelligentie (AI) wordt cruciaal
Om maar enkele voorbeelden te geven uit de oncologie: daar zullen we metho-
dologieën van AI onder meer kunnen gebruiken om de complexiteit van tumo-
ren te ontrafelen, om de genetische handtekeningen van tumoren in kaart te 
brengen en om de verschillende cellen te classificeren die een rol spelen in het 
immuunsysteem.

Maar ik denk zeker niet dat artificiële intelligentie, zoals we het nu zien, het 
denkproces van de artsen zal vervangen. Zo is het Watsonproject van IBM, 
bijvoorbeeld, nu niet rijp om artsen te helpen bij de diagnose.

Interactie met patiënten
Ik heb graag dat patiënten veel vragen stellen. Dat geeft me de kans om te 
interageren en te verantwoorden wat we doen en waarom we dit doen. Zo is 
het makkelijker om een gedeelde beslissing te nemen. In oncologie heb je 
immers bij bepaalde behandelingen een beperkte winst. Dan wil je graag weten 
wat de patiënt verwacht. Louter op basis van een dossier beslissen is moeilijk: je 
moet niet alleen het medisch aspect kennen maar ook de patiënt zelf. Dan kan 
je veel beter een beslissing nemen.

De introductie  
van innovatieve 
diagnosemiddelen, 
geneesmiddelen  
en technologieën 
draagt zeker bij  
aan de goede 
overlevingscijfers  
in ons land bij de 
behandeling van 
heel wat kankers.
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Daarom is het ook van belang dat de patient reported experience measures (PREMs) 
en patient reported outcome measures (PROMs) in studies mee geëvalueerd worden. 
De patiënt staat centraal, dus is interactie uiterst belangrijk.

Interactie tussen alle niveaus
Samenwerking moet er zijn op verschillende niveaus: met de huisarts, met 
andere ziekenhuizen, met de thuiszorg, met andere artsen en verpleegkundigen, 
enz. 

Concreet komen bij mij op donderdag een aantal digestieve oncologen uit 
verschillende ziekenhuizen mee de consultatie van complexe patiënten doen. 
Voor hen is dat een klankbord voor de complexe situaties die zij in hun 
ziekenhuis ontmoeten.

Voor een aantal zware pathologieën kan de ingreep gecentraliseerd worden in 
enkele expertziekenhuizen maar kan de nazorg lokaal gebeuren. Een verfijnde 
samenwerking met al die netwerken is dus belangrijk. En hier is nog ruimte 
voor verbetering.

Ook met de huisartsen is een goede doorstroming van informatie nodig zodat 
patiënten voor kleine zaken niet telkens naar het ziekenhuis hoeven te bellen of  
te komen. Een goede informatiedoorstroming en interactie met de huisartsen 
zijn daarom ook essentieel.

Daarnaast is de thuiszorg zeer belangrijk. Zeker in de palliatieve fase. Alles kan 
natuurlijk beter, maar in België mogen we er fier op zijn dat we bijvoorbeeld 
een van de best georganiseerde regionale netwerken voor de palliatieve 
thuiszorg hebben. Een pluim voor het beleid dat daarvoor de nodige fondsen 
vrijmaakt.

Het is duidelijk dat de overheid een faciliterende rol kan spelen voor alle 
initiatieven die de interactie tussen de verschillende spelers in de kankerzorg 
van onze patiënten verder kan verbeteren.



Overkoepelende visie
Het is goed om eens te kijken waar er tussen de verschillende 
gezondheidsorganisaties en -instellingen overlappingen en 
eventueel lacunes zijn. En om tot een overkoepelende visie 
te komen. Op het gebied van oncologie kan het Kanker-
centrum een belangrijke rol spelen om in de toekomst 
beleidsmatige beslissingen mee te sturen en de investe-
ringen die de overheid wil doen in innovatie en onder-
zoek mee te begeleiden, want investeren is van 
cruciaal belang als we willen vooruitgaan.

Kanker overstijgt natuurlijk de grenzen. Interna-
tionaal wordt er dus ook een en ander afgestemd. 
Dat kan men dan nationaal vertalen en verder 
implementeren in de regio’s. En hier is een 
belangrijke rol weggelegd voor het Kanker-
centrum. Idealiter zouden we eigenlijk op 
Europees niveau een Kankercentrum 
moeten hebben dat alles centraliseert, naar 
analogie met het European Medicines Agency 
dat de goedkeuring van geneesmiddelen 
regelt.
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 Waar moet het 
kankerbeleid de 
komende jaren 

 aandacht aan 
 besteden?

> Overkoepelende visie 
uitbouwen voor de  
zorgsector.

> Interactie tussen de  
verschillende spelers in de 
zorg verder faciliteren.

> Kwaliteitsindicatoren  
uitwerken en bewaken.

> Methodologie ontwikkelen 
om de waarde van  
behandelingen correct  
in te schatten.



Wat betreft  
palliatieve zorg 
kunnen we  
vandaag gerust 
stellen  
dat België  
wereldwijd  
aan de kop  
staat.



Tijdens mijn opleiding in de oncologie merkte ik dat er in het ziekenhuis 
collega’s waren die de kamers van hun terminale patiënten pal voorbijliepen. 
Behalve reguliere verpleging werd er in de jaren 80 voor deze patiënten niets 
gedaan. Om die reden ben ik me gaan toespitsen op mensen met kanker die 
ongeneeslijk ziek zijn.

Palliatieve zorg
In Groot-Brittannië bestond er op dat moment al een vorm van palliatieve zorg. 
Zoiets wilden we ook in België implementeren. Aanvankelijk moesten we het 
zien te rooien met giften van serviceclubs en van Kom op tegen Kanker. Mond-
jesmaat kwam er ook projectsubsidie van instellingen. We hebben er echt voor 
moeten knokken om onze plaats te verwerven en de nodige middelen te krijgen.

Omdat we toen al wisten dat mensen die ongeneeslijk ziek zijn, het liefst thuis 
blijven, zijn we begonnen met de uitbouw van de palliatieve thuiszorg. Onze 
palliatieve thuisequipe Omega, die opereerde vanop de VUBcampus, stond 
model voor de andere palliatieve thuisteams die geleidelijk aan in het hele land 
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werden opgericht. In parallel zijn we op verschillende plaatsen in België ook 
gestart met ziekenhuisteams. 

Bijzonder in de Belgische aanpak is dat we eerst een voortreffelijke palliatieve 
zorg hebben uitgebouwd, voor we de wet op euthanasie hebben gestemd. 
Volgens mij was dit de logische volgorde.

Vandaag kunnen we gerust stellen dat België wat betreft palliatieve zorg wereld-
wijd aan de top staat. Of  zoals Etienne Vermeersch het verwoordde: “Op het 
vlak van het levenseinde staan wij in België op een eenzame ethische hoogte”. 
Daarmee vergeleken is het in de meeste buurlanden huilen met de pet op.  
Je wilt daar niet ongeneeslijk ziek zijn. 

Unieke wet
Samen met de wet op euthanasie is in 2002 ook de wet op palliatieve zorg 
gestemd. En bij mijn weten is België het enige land dat zo’n wet heeft. Die wet 
waarborgt dat iedere burger recht heeft op palliatieve zorg, wat op zich al 
baanbrekend is: dat je recht hebt op pijnbestrijding, symptoomcontrole, 
psychologische en sociale opvang, en aandacht voor je existentieel lijden. In 
2014 is de wet aangepast. Ook mensen die nog niet uitbehandeld zijn, kunnen 
nu aanspraak maken op palliatieve zorg. Zolang je ongeneeslijk ziek bent, 
maakt het niet uit hoe lang je levensverwachting is. 

Ondanks dat alles, start palliatieve zorg vaak erg laat op. Patiënten willen er pas 
mee beginnen als ze uitbehandeld zijn. Toch heb ik tal van mensen ontmoet die 
zeggen: “Had ik het eerder geweten of  eerder toegelaten, dan had ik die laatste 
weken niet zoveel miserie hoeven mee te maken”.

Ook artsen mijden veelal het woord ‘palliatief ’, want, beweren ze, dan gaan de 
mensen hun hoop verliezen. Artsen zijn daarin vaak paternalistisch. Terwijl ik 
vind dat mensen het recht hebben om te weten dat het medisch niet meer 
mogelijk is om te genezen. Uit onderzoek blijkt dat de meesten ook willen 
weten waar ze staan. En in sommige gevallen kan ontkenning ronduit 
schadelijk zijn voor de patiënt.

Er moet dus een andere attitude komen bij de zorgverleners. We moeten gewoon 
aanvaarden dat mensen ongeneeslijk ziek zijn en doodgaan, en op een normale 
manier met hen omgaan. Gesprekstechnieken kunnen ons helpen om een slecht-
nieuwsgesprek op een tactische manier te voeren, met empathie en mensenkennis.

Bijzonder in de 
Belgische aanpak  
is dat we eerst een 
voortreffelijke 
palliatieve zorg 
hebben uitgebouwd, 
voor we de wet op 
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logische volgorde.
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Administratieve rompslomp
Meer dan vroeger, is doodgaan in onze samenleving taboe. Mensen komen 
amper nog in aanraking met het sterven en het sterven is vooral een insti tu-
tionele aangelegenheid. Dat verklaart misschien waarom de samenleving weinig 
middelen veil heeft voor palliatieve zorg. 

Een ander punt dat zeker beter kan, is de administratieve rompslomp. Voor 
alles wat we in de palliatieve zorg doen, moeten we formulieren invullen en 
toelatingen hebben. Voor een stuk is dat uiteraard nuttig. Maar wat me altijd 
opvalt, is dat ik als curatieve arts haast om het even wat mag doen zonder me te 
hoeven verantwoorden. Je kunt naar eigen goeddunken CT-, NMR- of  PET-
scans aanvragen, en dat is qua terugbetaling allemaal perfect geregeld. In schril 
contrast daarmee staat dat ik in de palliatieve zorg, bij wijze van spreken, moet 
verantwoorden waarom ik een telefoongesprek voer met een bepaalde patiënt. 

Dit is ondertussen mondjesmaat verbeterd, maar we moeten nog altijd een hele 
reeks evaluatieformulieren invullen en verslagen opstellen, in tegenstelling tot 
de collega’s in de curatieve zorg. 

Pijnbestrijding
Het woord palliatief  is afgeleid van het Latijnse ‘palliare’, wat zoveel betekent 
als ‘met een mantel (pallium) toe dekken’. Voor ons gaat het er dus om alle 
neveneffecten zo goed mogelijk toe te dekken.

Binnen de comfortzorg is pijnbestrijding uiteraard een belangrijk aspect. 
Vandaag kunnen we 90% van alle ondraaglijke pijn perfect bestrijden alleen 
met orale medicatie. Daarmee bedoel ik de pijn niet altijd opheffen, maar wel 
reduceren tot een voor de patiënt aanvaardbaar niveau. Veel artsen weten 
jammer genoeg nog altijd niet hoe ze effectief  aan pijnbestrijding kunnen doen. 
Hier is nog werk aan de winkel.

Euthanasie en ideologie
Euthanasie is voor kankerpatiënten goed geregeld Minder goed voor mensen 
met andere aftakelende processen, zoals dementie. Persoonlijk vind ik dat men-
sen die dement worden, euthanasie moeten kunnen krijgen als ze vooraf  een 
wilsverklaring hebben opgesteld. 



Vandaag is de verpletterende meerderheid van diegenen die euthanasie vragen, 
kankerpatiënt, en dat is niet toevallig. Als de ziekte niet te genezen valt, is het 
een verschrikkelijk aftakelend proces. Dezelfde populatie die nood heeft aan 
palliatieve zorg, heeft daarom ook nood aan euthanasie. 

Ik merk dat er rond euthanasie vooral ideologische tegenstellingen zijn op het 
niveau van de stakeholders, diensthoofden en politieke beslissingsnemers. Als je 
naar de basis gaat, dan zie je die praktisch niet meer. Zorgverleners zijn begaan 
met mensen die ernstig ziek zijn. 

Toch zijn er nog artsen die euthanasie weigeren, niet alleen uit ideologische 
overwegingen, maar vaak ook vanuit een paternalistische houding. De mensen 
worden evenwel steeds kritischer en daar heeft euthanasie zeker aan bijgedra-
gen. Ze willen hun beslissingsrecht uitbreiden naar hun hele ziekteverloop en 
mee bepalen welke behandeling ze krijgen. Als arts wordt het dus almaar 
belangrijker om je minder paternalistisch op te stellen, uitleg te geven en de 
patiënt mee te laten beslissen. De wet patiëntenrechten, ook in 2002 gestemd, 
ondersteunt trouwens deze visie. 

Palliatieve sedatie
Sommige artsen die euthanasie weigeren, passen wel palliatieve sedatie toe. De 
dosis verdovende middelen wordt dan vaak buiten proportie opgedreven om 
het leven te verkorten. Persoonlijk vind ik dit prima, als dit ten gunste is van de 
patiënt. Maar in feite is dit wel hypocriet, want men doet dan dikwijls aan 
‘levensbeëindiging zonder verzoek’.

Uit onderzoek blijkt dat 70% van alle palliatieve sedatie gebeurt zonder 
medeweten van de patiënt, in een groot aantal gevallen ook zonder medeweten 
van de familie. Soms kan het niet anders, bijvoorbeeld omdat de patiënt niet 
meer aanspreekbaar is. Maar 70% is wel heel veel, en dit leidt tot veel 
frustratie. Om meer inzicht te krijgen in de problematiek, pleit ik ervoor om 
palliatieve sedatie – net als euthanasie – verplicht te registreren.  

Evidence-based medicine
Per definitie sta ik achter evidence-based medicine, zeker in de curatieve sfeer. Ook 
in de palliatieve sfeer is het een en ander mogelijk. Maar het is ontzettend 
moeilijk om op een ethische manier wetenschappelijk onderzoek te verrichten 

Als arts wordt het 
steeds belangrijker 
om je minder 
paternalistisch op 
te stellen, uitleg te 
geven en de patiënt 
mee te laten 
beslissen.
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bij mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Je kunt bijvoorbeeld moeilijk een 
dubbelblindstudie uitvoeren bij mensen die euthanasie wensen, en euthanasie 
honoreren voor de ene groep en niet voor de andere. Ethisch bots je dus op een 
aantal barrières. 

Dat betekent echter niet dat je niet aan goede geneeskunde kunt doen. Er is 
geen wetenschappelijk onderzoek dat aantoont welk middel je best gebruikt om 
euthanasie uit te voeren. We nemen onze toevlucht tot een aantal middelen 
waarvan we uit ervaring weten dat de patiënt er vrij vlot mee overlijdt. 

Verder ben ik ook eerder terughoudend om meetinstrumenten te introduceren 
bij terminale patiënten. Zo is er nu de Palliatieve Zorg Indicator Tool (PICT), 
een soort afvinklijst die je gebruikt om de ernst van de palliatieve situatie van de 
patiënt na te gaan. Dat zijn goed bedoelde pogingen, maar ik heb het er 
moeilijk mee om het levenseinde te rationaliseren, te catalogeren. In dat proces 
moet je kunnen inspelen op het moment en op het individu dat je voor je hebt. 

Psychosociale zorg
De psychosociale zorg bij kankerpatiënten is volgens mij ontegensprekelijk een 
van de succesverhalen van het Kankerplan geweest. De oncologische centra in 
België hebben samen in één beweging ongeveer 250 psychologen kunnen 
aanwerven. In mijn eigen dienst in UZ Brussel hebben we nu vijf  psychologen. 
En je merkt het gunstige effect hiervan bij onze kankerpatiënten die in zeer 
fragiele omstandigheden leven. 

In 2003 is het Cédric Hèle Instituut opgericht. Dat bood een tweejarige oplei-
ding psycho-oncologie aan voor psychologen en artsen, en deze opleiding is 
later officieel erkend. In Franstalig België is er een gelijkaardig opleidingsinsti
tuut onder de voogdij van professor Darius Razavi. Alle psychologen die 
tewerkgesteld zijn op de psycho-oncologische diensten hebben dezelfde 
opleiding gekregen, betaald door de overheid. Dat is toch fantastisch!

Toch mogen er wat mij betreft nog een aantal psychologen bijkomen. Ondanks 
alle vooruitgang die we boeken, blijft kanker dé ontredderende en aftakelende 
ziekte bij uitstek. Als een kankerpatiënt weet dat hij ongeneeslijk is, dan weet hij 
ook dat hij binnen afzienbare tijd zal overlijden. Vaak wordt het dan een echt 
hellend vlak. De mensen blijven misschien langer leven, maar zo blijft de 
ontreddering ook langer duren. 



Re-integratie
Wij concentreren ons vooral op het levenseinde, maar ook in 
deze fase proberen we de mensen nog zoveel mogelijk te 
re-integreren. In die zin hebben we hier bij het supportief  
en palliatief  dagcentrum Topaz een interessant proefmo-
del. We respecteren de autonomie van onze mensen en 
bieden hen een aantal activiteiten aan waaruit ze kun-
nen kiezen. Vanuit die filosofie proberen we hen niet 
vast te binden aan een dagelijks of  wekelijks bezoek 
aan Topaz, maar stimuleren we hen om ook in de 
terminale fase iets te doen in de maatschappij. En 
het feit dat je als mens kunt participeren in de 
samenleving heeft vanzelf sprekend een positief  
effect op de levenskwaliteit. 
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 Wat kan nog beter  
in de toekomst?

> Meer middelen en minder 
administratieve rompslomp 
voor palliatieve zorg.

> Werk maken van de  
registratie van  
palliatieve sedatie.

> Opleiding en mentaliteits-
wijziging bij de behande-
lende artsen zodat het  
levenseinde beter  
bespreek    baar wordt.



We hebben 
heel wat 
vooruitgang 
geboekt, maar 
mogen niet op 
onze lauweren 
rusten.



De laatste 10 à 15 jaar heeft de oncologie in België een zeer gunstige evolutie 
doorgemaakt. De kwaliteit van onze oncologische zorg is er aanzienlijk op 
vooruitgegaan. Ook internationaal hebben we een bijzonder goede reputatie en 
deze positie willen we bewaren. Dat vraagt soms wat bijsturing, engagement, 
met als uiteindelijk doel: een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg te garan-
deren voor onze patiënten. Voor mij was dat de drijfveer om mee te werken 
aan het oncologisch beleid in ons land.

Kantelmoment
Het jaar 2002-2003 was een kantelmoment. Toen zijn het Kankerregister en 
het College voor Oncologie opgericht. We zijn in die periode ook van start 
gegaan met de implementatie van het multidisciplinair overleg. Terwijl de arts-
patiëntrelatie voorheen meestal een een-op-een-relatie was, zijn we nu de 
voortrekkers van een multidisciplinaire aanpak. Ik geloof  daar heel sterk in. 

Verder kwam er een wettelijke omkadering voor het zorgprogramma oncologie, 
dat de normen vastlegt waaraan ziekenhuizen moeten voldoen om kankerpatiën-
ten te kunnen behandelen. Daaruit is het Kankerplan voortgevloeid dat een boost 
heeft gegeven aan de oncologie. Naast de multidisciplinaire aanpak op het niveau 
van de artsen, worden in deze aanpak ook psychologen, diëtisten, sociaal werkers, 
verpleegkundig trajectbegeleiders, enz. betrokken. Zo is er een gigantische –  
binnen Europa relatief  unieke – onderbouw gecreëerd voor onze patiënten.

aan het woord:
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Er is de laatste jaren dus heel wat gerealiseerd in de oncologie en dat verdient 
respect. Maar we mogen niet op onze lauweren rusten. Het is belangrijk om 
verder werk te maken van kwaliteit. Binnen de radiotherapie is er al een heel 
sterk streven naar kwaliteitsevaluatie en ook binnen de chirurgie zijn er 
initiatieven geweest. Ik denk bijvoorbeeld aan het Procare project dat als doel 
had de kwaliteit van de zorg voor rectale kankerpatiënten te verbeteren. We 
werken hiertoe ook samen met het Kankerregister. De gegevens waarover zij 
beschikken rond morbiditeit, mortaliteit helpen ons om verder te sleutelen aan 
die kwaliteit. Kwaliteit is zeker iets dat aan belang wint, maar de implementatie 
ervan vraagt toch wat engagement.

Survivorship
Kanker wordt steeds meer een chronische ziekte; survivorship wordt almaar 
belangrijker. Een gevolg daarvan is dat de oncologie evolueert van het huidige 
hospitaalmodel naar een transmuraal model. Een belangrijk aspect hierbij is de 
communicatie met de patiënt en de andere zorgverstrekkers (de huisarts, 
thuisverpleegkundigen, enz.). Nieuwe communicatietechnologieën zullen dit 
mee helpen faciliteren. 

Het is ook belangrijk dat we de levenskwaliteit van de patiënten zo hoog mogelijk 
houden. Hoe gaan we om met bijvoorbeeld werkhervatting en hoe laten we onze 
patiënten – ook al dragen ze de gevolgen van een zware kankerbehandeling – zo 
goed mogelijk deelnemen aan de maatschappij? Terug de routine opnemen blijft 
een moeilijk gegeven. Op kanker kleeft nog te vaak het etiket van de dood.
 

Netwerken
Het organiseren van het zorglandschap in netwerken is een hot thema, maar 
ook een moeilijk thema. Om te beginnen zijn de ziekenhuisnetwerken anders 
georganiseerd dan de oncologische samenwerkingsverbanden. Een tweede punt 
is dat we een model moeten uitwerken met enerzijds expertisecentra en ander-
zijds respect voor de lokale centra. In Nederland heeft men gekozen voor een 
strategie van verregaande centralisatie. In het hele land is er bijvoorbeeld nog 
maar één kinderoncologisch ziekenhuis. Dat is heel drastisch. In België moeten 
we er volgens mij veeleer naar streven om bepaalde onderdelen van diagnostiek 
en behandeling in referentiecentra onder te brengen, en de overige activiteiten 
in de geaffilieerde ziekenhuizen. Als we dat kunnen realiseren en tot een zeer 
strikte, goede samenwerking kunnen komen tussen de verschillende niveaus, 
dan kan ik het idee om te evolueren naar netwerken alleen maar toejuichen. 

Op 10-15 jaar  
tijd hebben we heel 
veel vooruitgang 
geboekt. Nu 
moeten we ernaar 
streven die 
vooruitgang vast te 
houden en een 
aantal speerpunten 
verder uitbouwen 
zodat we de 
kwaliteit verder 
omhoog kunnen 
brengen. 
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Ook binnen het College werken we hieraan mee. Zo hebben we het debat rond 
de centralisatie van slokdarm- en pancreaschirurgie geopend en een rondetafel-
gesprek georganiseerd met de verschillende stakeholders. Nu ligt het rapport 
met onze bevindingen op het niveau van het kabinet en het RIZIV.” 

Maatschappelijk debat
De oncologie gaat er snel op vooruit, met tal van nieuwe mogelijkheden op het 
gebied van behandeling en diagnose. Rond een aantal thema’s, bijvoorbeeld de 
immuuntherapie, is het zinvol om een maatschappelijk debat te organiseren 
met artsen, wetenschappers, RIZIV, mutualiteiten en andere stakeholders. Ook 
de farmaceutische bedrijven en de burger moeten hierbij aan het woord 
komen. Samen moeten we een antwoord vinden op de vraag in hoeverre we als 
maatschappij bereid zijn om te investeren in dergelijke dure behandelingen. 

Een ander actueel thema zijn de direct-to-consumer testen. De technologie is er; 
rest de vraag wat we doen met de spin-off van deze technologie. Willen we wel 
horen dat we 90% kans hebben om kanker te krijgen? En is het wel goed dat 
dergelijke testen zich in het commerciële circuit bevinden, bij firma’s die 
inspelen op de hype om gezond te leven? De overheid, met inbegrip van het 
Kankercentrum, kunnen de krijtlijnen uittekenen om dit alles onder controle te 
houden. Een publiek debat kan mee aan de basis liggen. Als arts kunnen we 
hier ook een rol in spelen, maar als je je kritisch opstelt, dan krijg je nogal snel 
de reactie conservatief  en protectionistisch te zijn. Het is een moeilijk 
spanningsveld.
  

screening
We hebben nu drie screeningsprogramma’s lopen. Als we kijken naar de cijfers, 
dan scoren we niet slecht: we halen de Europese screeningsnormen. Dit neemt 
niet weg dat we moeten blijven sensibiliseren, via de artsen en via de media. 
Het is ook onze taak om de methodologie verder te verfijnen. Als we er morgen 
in slagen om met een keelwisser te weten of  je al dan niet darmkanker hebt, of  
de mammografie kunnen vervangen door een onderzoek dat minder belastend 
is voor de patiënt, dan denk ik dat er nog winst te boeken valt door een hogere 
deelname van de burger. 

Verder is het belangrijk om een goede analyse te maken van de data die de 
programma’s genereren. Onze bevolking is multicultureel en er zijn populaties 
die amper deelnemen. Hoe kunnen we dit verschil opheffen en het minder 
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actieve deel van de populatie meer bij de screening betrekken? Ten slotte 
moeten we er ook naar streven om de screenings af  te stemmen op wel-
bepaalde risicoprofielen. Vooralsnog zijn deze risicoprofielen moeilijk in kaart 
te brengen. Daar hebben we nog een lange weg te gaan.

Samenwerking Kankercentrum
De definitie naar de buitenwereld was aanvankelijk niet gemakkelijk. En ook de 
taken waren niet duidelijk afgelijnd. Als je spreekt over ‘Kankercentrum’ dan 
denk je spontaan aan een groot gebouw waar patiënten worden behandeld. 
Gaandeweg heeft het Kankercentrum zijn plaats verworven. 

Zo heeft het centrum een aantal thema’s naar zich toe getrokken, onder andere 
alles rond Next Generation Sequencing. Verder vormen ze een forum om informatie 
rond oncologie in België te bundelen, zoals meer gedetailleerde informatie voor 
zorgverstrekkers én voor patiënten. Voor het College voor Oncologie zijn ze 
bovendien een belangrijke partner om ons logistiek en intellectueel te onder-
steunen, bijvoorbeeld bij het organiseren van een rondetafelgesprek. Zij 
kunnen helpen met de voorbereidingen en het opstellen van een eindverslag. 
Momenteel zijn we samen een rondetafel rond survivorship aan het opzetten.

Verder is het Kankercentrum een belangrijke pion in de communicatie tussen 
artsen, college, kabinet, FOD en een belangrijke partner om mee te wegen op het 
beleid. Internationaal ten slotte kunnen ze mee de vinger aan de pols houden voor 
wat er in het buitenland gebeurt, maar wat mij betreft, ligt de prioriteit in België.

Optimale structuur voor kankerbeleid
Ik denk dat er een duidelijke flow moet bestaan om de oncologische zorg vanuit 
één visie te sturen. De organisatie van de zorg ligt op federaal niveau, terwijl 
screening en preventie dan weer regionale materie zijn. Zo heeft elk gewest een 
verschillende strategie voor de darmkankerscreening. Ook de samenstelling van 
de netwerken wordt regionaal aangestuurd. Dat maakt het allemaal niet zo 
eenvoudig.

Ik vind het heel belangrijk om te streven naar een gelijklopende structuur en 
eenzelfde kwaliteitsniveau over de verschillende landsdelen heen. Anders 
krijgen we een onhoudbare situatie. Ik denk dat het geen slechte zaak zou 
zijn om een overlegorgaan te hebben waar alle partijen elkaar kunnen 
ontmoeten, eventueel binnen het kader van het Kankercentrum. 
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Waar moet het 
kankerbeleid in 
België zich de 
komende jaren 
op richten?

> Verder werk maken van de 
kwaliteit van de 
oncologische zorg.

> De oncologische zorg vanuit 
één visie sturen en een-
zelfde niveau van zorg 
nastreven over de net-
werken en landsdelen heen.

> De levenskwaliteit van de 
patiënten hoog houden en 
hen helpen om de routine 
weer op te nemen na hun 
ziekte.



Het is fascinerend om 
wetenschappelijke 
rapporten te  
kunnen afleveren 
waarvan je weet  
dat ze een reële  
impact zullen  
hebben op de  
samenleving.



Het KCE is een overheidsinstelling die uitsluitend met publieke middelen wordt 
gefinancierd. Onze voornaamste taak bestaat erin de beleidsmakers te advise
ren bij het nemen van beslissingen in het domein van de gezondheidszorg en de 
ziekteverzekering. We zijn vooral actief  in de evaluatie van medische technolo-
gieën en geneesmiddelen (Health Technology Assessment - HTA), de organisatie en 
financiering van de gezondheidszorg (Health Service Research - HSR) en de 
ontwikkeling van klinische praktijkrichtlijnen (Good Clinical Practices - GCP).

Hoe we werken
Elk jaar lanceert het KCE een oproep voor projecten. Iedereen die dat wenst, 
kan een project indienen: universiteiten, burgers, openbare instellingen, enz. 
Vervolgens analyseren onze onderzoekers de projectvoorstellen. Na een strikte 
evaluatieprocedure wordt er een werkplan opgemaakt voor het komende jaar, 
dat na de goedkeuring door de raad van bestuur van start kan gaan. 

In aanvulling op hun wetenschappelijke taken vertalen onze onderzoekers hun 
wetenschappelijke bevindingen naar beleidsaanbevelingen. Ze sluiten zich ab-
soluut niet op in een ivoren toren, ver van de realiteit van de samenleving. Wel 
integendeel. Ze maken dat ze het terrein goed kennen en ze raadplegen alle 
betrokken partijen alvorens hun aanbevelingen te formuleren. Bij alles wat ze 
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doen, staan de kwaliteit van de zorg, de toegankelijkheid ervan en de duur-
zaamheid van het zorgstelsel voorop. Deze oefening vereist bovendien neutrali-
teit en onafhankelijkheid, vooral dan tegenover de commerciële spelers.

Zelf  ben ik bij het KCE gestart als expert. Vervolgens was ik er onderzoeks-
directeur, dan adjunct-directeur en nu algemeen directeur. Ik ken de organisatie 
dus door en door. En ik kan je verzekeren dat het fascinerend is om tot een 
wetenschappelijk resultaat te komen, en te weten dat je rapport niet verticaal 
zal worden geklasseerd, maar dat het een reële impact zal hebben op de 
samenleving.

Kost per QALY
Het KCE legt zich toe op de medisch-economische evaluatie van de zorg en 
medische producten, en ontwikkelt richtlijnen en kwaliteitsindicatoren. Op die 
basis kunnen we bepaalde zorgpraktijken of  de terugbetaling van bepaalde 
producten aanbevelen. 

Om de kosteneffectiviteit of  werkzaamheid van een interventie te evalueren, 
gebruiken we een bekende maateenheid: kost per QALY (quality-adjusted life 
years). Bij de berekening van QALY’s wordt niet alleen rekening gehouden met 
de gewonnen levensjaren, maar ook met de levenskwaliteit tijdens die 
gewonnen levensjaren. De kwaliteit van leven wordt gemeten met behulp van 
specifieke of  generieke schalen. Dood krijgt waarde nul, terwijl een levensjaar 
waarin de patiënt zich perfect gezond voelt, waarde één krijgt. 

Zo kunnen we de kostprijs berekenen, uitgedrukt in euro’s, voor een QALY die 
we verkrijgen met behulp van een medicijn, een vaccin, een implantaat, enz. 
Dit is objectieve informatie. Op basis hiervan is het echter niet mogelijk om te 
besluiten of  de prijs die we moeten betalen, al dan niet te hoog is. In Groot-
Brittannië daarentegen wordt een medicijn of  behandeling vanaf  een bepaalde 
kost per QALY niet langer als effectief  beschouwd. In België werken we niet 
met zo’n drempelwaarde. Gelukkig maar, want dat zou betekenen dat we een 
welbepaalde economische waarde toekennen aan het leven. En dat is een 
bijzonder delicate ethische kwestie die een breed maatschappelijk debat vereist.

Binnen het KCE trachten we ook om een ethische systematiek te ontwikkelen, 
die integraal deel zou moeten uitmaken van de brede evaluatie van medische 
technologie. Het economische aspect vormt hiervan slechts een onderdeel. 
Persoonlijk vind ik een dergelijke aanpak uitermate belangrijk en zelf  schrijf  ik 

Technologie, 
innovatie, genetica. 
Da’s allemaal goed 
en wel, maar wat 
willen we ermee 
aanvangen?  
Dit moeten we  
ons systematisch 
afvragen.
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nu en dan teksten over ethische aspecten voor onze rapporten. Het is wel 
degelijk cruciaal om te laten zien dat de aanbevelingen die we formuleren niet 
alleen gebaseerd zijn op een utilitaire benadering, maar dat er ook rekening 
wordt gehouden met menselijke factoren.

Genetische screening gaat gepaard met uitdagingen
Genetische testen zijn niet langer fictie. Het wordt almaar makkelijker om onze 
genen te lezen. En wanneer we dit doen, weten we dat sommige genen tot 
expressie zullen komen en een bepaalde pathologie zullen veroorzaken. Maar 
we hebben nog lang niet alle mutaties ontrafeld en we weten ook niet wat ze 
voor ons betekenen. 

Onze genetische samenstelling is ook geen definitief  gegeven. De epigenetica 
leert ons immers dat de omgeving in de breedste zin van het woord een rol 
speelt in de expressie van de genen. Dit betekent dat zelfs op het gebied van de 
genetica sociaal-economische ongelijkheden een impact kunnen hebben. 

Het besef  dat onze genen anders tot expressie komen afhankelijk van onze 
levenswijze is verwonderlijk en tegelijkertijd angstaanjagend. Niet alleen onze 
huidige levenswijze is van tel, maar ook hoe we in het verleden hebben geleefd, 
zelfs al voor we geboren waren. Dit geeft stof  tot nadenken over de individuele 
verantwoordelijkheid van mensen. Waar zijn we verantwoordelijk voor?  
Wat hebben we meegekregen en wat niet? 

Als we ooit de hand kunnen leggen op deze informatie, weten we precies met 
welke waarschijnlijkheid iemand deze of  gene ziekte zal ontwikkelen. Maar wat 
zullen we doen met deze informatie? Zullen we deze gebruiken om gepersona-
liseerde geneeskunde te beoefenen? Dat is fantastisch, maar waar stopt het? Als 
ik genoeg over je weet om bepaalde pathologieën te voorkomen, mobiliseer ik 
dan alle middelen die er zijn? Als we zouden achterhalen dat het ideaal zou zijn 
om bijvoorbeeld je lever of  je hart te vervangen, of  zelfs meer, hoe ver ga je 
dan? Tot op welke hoogte ga je de mens transformeren?

Tegen die achtergrond heeft Google onlangs een project gelanceerd dat  
bij tienduizend mensen data verzamelt over hun DNA, levensstijl en een 
heleboel andere zaken. Het gaat om een transhumanistisch, zo je wil zelfs 
posthumanistisch project, dat simpelweg als doel heeft om de dood te slim af   
te zijn: als je alles weet over een individu, dan kan je ook alles voorspellen en 
alles voorkomen. 



Als we dit koppelen met alle nieuwe technologieën die het mogelijk maken om 
organen en lichaamsdelen te vervangen, kunnen we misschien zelfs een cyborg 
creëren: half  mens, half  machine, een onsterfelijk wezen. Het is volgens mij 
noodzakelijk om een lijn te trekken tussen het herstel van de mens, dat het ob-
ject vormt van de huidige gezondheidszorg, en de vervolmaking van de mens, 
die aanleiding kan geven tot allerlei excessen. 

Dit is stof  voor een ethisch debat dat met de burger gevoerd moet worden. 
Want alles wat we onderzoeken, aanbevelen en financieren moet aansluiting 
vinden bij een visie. En die is er vandaag niet. Er heerst in de samenleving als 
het ware een dictatuur van innovatie, die gedreven wordt door geldgewin en 
het ego van wetenschappers die niet altijd wakker liggen van de ethische 
gevolgen van hun innovaties.

De ethiek evolueert vandaag als reactie op innovatie, terwijl ethiek innovatie 
vooraf  zou moeten gaan, of  er op zijn minst gelijke tred mee zou moeten 
houden. Om een metafoor te gebruiken: de ethiek holt de technologie 
achterna, terwijl deze laatste het bed deelt met de economie. En wanneer de 
bio-ethische comités reageren, worden ze weggezet als conservatievelingen die 
de vooruitgang afremmen. Toch is het essentieel om altijd op zoek te gaan naar 
de betekenis van de dingen. Technologie, innovatie, genetica. Da’s allemaal 
goed en wel, maar wat willen we ermee aanvangen? Dit moeten we ons 
systematisch afvragen.

Kosteneffectiviteit: een alternatieve benadering
Bij het maken van een HTArapport verwacht het beleid een kosteneffectivi
teits ratio. Dit is de standaard. In het geval van kanker bijvoorbeeld, kan je zo 
verschillende therapieën of  medicijnen vergelijken en bepalen welke het minst 
duur zijn per QALY.

Maar de afgelopen jaren hebben we binnen het KCE een alternatieve benade-
ring ontwikkeld op basis van maatschappelijke voorkeuren. Via een grootschali-
ge bevraging hebben we in kaart gebracht in welke mate bepaalde keuzecriteria 
belangrijk zijn voor de burger/patiënt. Daaruit is gebleken dat de burger de 
levenskwaliteit als het belangrijkste criterium beschouwt, eerder dan de levens-
verwachting.

Bij een analyse van de kost per QALY krijgen de kwaliteit van het leven en de 
duur ervan hetzelfde gewicht. In onze alternatieve benadering is dit niet het 

De ethiek holt 
de technologie 
achterna, terwijl 
deze laatste het 
bed deelt met 
de economie.
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geval. Ik denk daarom dat we in termen van kosteneffectiviteit de conventionele 
analyses moeten verrijken met de inzichten van onze alternatieve benadering 
die mijns inziens complementair is. De mening van de bevolking lijkt me in dit 
verband fundamenteel, omdat het de mensen zijn die het systeem financieren 
en er de vruchten van plukken.

One health vergt globale benadering
One health is een ontzettend breed programma. Om het tot uitvoering te 
brengen, is een eerste vereiste dat de verschillende onderzoeksinstellingen in de 
gezondheidszorg en de volksgezondheid samenwerken, het zogenaamde Health 
Research System (HRS). Maar eigenlijk zouden we dit HRS moeten uitbreiden 
naar alle instellingen die de gezondheid direct of  indirect bevorderen. 
Milieuorganisaties bijvoorbeeld die ijveren voor een betere luchtkwaliteit of  een 
organisatie die de mobiliteit aanpakt zodat we als bestuurder minder stress 
ervaren.

Helaas druist dit vaak in tegen de logica van de economische groei. Binnen  
dat plaatje wordt verwacht dat we miljarden euro’s blijven uitgeven om te 
herstellen, in plaats van een paar honderd miljoen om te voorkomen. Preventie 
betekent namelijk dat je bepaalde activiteiten die winst genereren uitschakelt. 

One health, en de globale benadering die daarmee gepaard gaat, is beslist een 
goed idee, maar moeilijk toe te passen. Vooral op wereldschaal. Denk maar aan 
het recente Amerikaanse standpunt inzake het klimaat. Ik ben er echter diep 
van overtuigd dat, als we dit principe in al onze activiteiten laten doordringen, 
dat we dan samen tot oplossingen kunnen komen voor de problemen van 
vandaag. Of  ze nu van budgettaire of  antropologische, financiële of  
ecologische aard zijn.

Gepersonaliseerde geneeskunde en solidariteit
Ons systeem werkt omdat het steunt op solidariteit. We dragen allemaal 
belastingen en socialezekerheidsbijdragen bij aan een ‘gemeenschappelijke pot’ 
en die wordt verdeeld los van het risicoprofiel van de mensen. 

Maar als we morgen alles weten over de patiënt, zullen we dan niet in de 
verleiding komen om een onderscheid te maken tussen de factoren waarvoor de 
patiënt zelf  verantwoordelijk is en degene waar hij niets aan kan doen? Men is 
geneigd om te denken dat elk individu zijn rook-, drink- en eetgedrag volledig in 



de hand heeft. Ik ben er echter van overtuigd dat dat niet klopt en dat ook het 
onderwijs en de sociale omgeving een rol spelen. Tal van studies bevestigen dit.

Zullen de gepersonaliseerde geneeskunde en gepersonaliseerde risicoprofielen 
er niet toe leiden dat we de solidariteit in ons systeem in vraag stellen? Laten we 
dan bijvoorbeeld iemand met een risicoprofiel dat kleiner is dan gemiddeld een 
lagere financiële bijdrage betalen?

Hier speelt wat ik de positieve en de negatieve verdienste noem. De negatieve 
verdienste is om over iemand te zeggen: “Het is geen toeval dat hij kanker kreeg; 
heb je gezien hoeveel hij rookte?”. En de positieve verdienste, om een cosmetica-
merk te citeren, is te denken: “Ik ben het waard”. Als ik ervan overtuigd ben dat 
mijn ‘geluk’ het resultaat is van mijn inzet, hoe kan ik dan solidair zijn met ie-
mand van wie ik denk dat zijn ‘ongeluk’ het gevolg is van foute keuzes?

We kunnen wetenschappelijke ontdekkingen, innovatie en gepersonaliseerde 
geneeskunde niet loskoppelen van gepersonaliseerde verzekeringen en solidari-
teitskwesties. Hier is dus een brede reflectie noodzakelijk.

Evidence-based geneeskunde
Al onze procedures om kosten/baten te analyseren en te komen tot goede 
klinische praktijken, zijn uiteraard gebaseerd op evidence. Dit ligt moeilijker voor 
onze Health Service Research projecten. Er bestaan immers geen sociale gerando-
mi seerde gecontroleerde trials. We werken bijvoorbeeld niet met twee parallelle 
groepen, waarvan er één subsidies ontvangt en de andere niet. Dit zou ethisch 
niet te verantwoorden zijn.

De toepassing van het principe evidence-based is in hoofdzaak beperkt tot de 
medische praktijk. Daar kunnen we werken met epidemiologische processen 
die betrekking hebben op grote groepen van mensen die in bepaalde omstan-
dig heden worden geplaatst, vaak ver verwijderd van deze van het echte leven. 
In het echte leven stoppen mensen bijvoorbeeld met het innemen van een 
medicijn, of  ze nemen tegelijkertijd andere medicijnen, enz. Deze aanpak is 
dus niet altijd efficiënt.

Bovendien worden artsen nog steeds geconfronteerd met specifieke klinische 
gevallen waarvoor de evidence soms te beperkend is. Een arts kan het in bepaalde 
gevallen bijvoorbeeld zinvol achten om systematisch borstkankerscreening aan 
te raden voor vrouwen vanaf  de leeftijd van 40 jaar, terwijl het KCE dit pas 
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vanaf  de leeftijd van 50 aanbeveelt. Er is dus een kloof  tussen de epidemio-
logie, die betrekking heeft op de massa, en specifieke cases. De uitdaging 
bestaat erin om beide met elkaar te verzoenen.

Hoe samenwerken met de private sector?
In de geneeskunde zijn de kosten van innovatie soms niet gerechtvaardigd. We 
weten allemaal dat de marginale productiekosten onbeduidend zijn in verge-
lijking met de kosten voor onderzoek en ontwikkeling, en marketing. Daarom 
stel ik voor om op een zeer hoog niveau prijs/volume-overeenkomsten af  te 
sluiten met de sector. Op die manier hoeven de bedrijven minder geld te 
spenderen aan marketing, nu zo’n 25 à 30% van hun budget.

Stel je voor dat we de bedrijven zouden kunnen vertellen dat ze geen marketing 
meer nodig hebben omdat het nu de overheid is die artsen en ziekenhuizen 
ervan overtuigt hun medicijnen te gebruiken. En dit op internationaal niveau, 
zodat wereldwijd iedere burger toegang heeft tot betaalbare medicijnen om zijn 
ziekte te bestrijden.

Door de grote omzet zouden farmaceutische firma’s amper winst verliezen. En 
daar zouden alle betrokken partijen elkaar kunnen vinden. We zouden zelfs 
kunnen onderhandelen over het onderzoek dat gevoerd wordt, prioriteiten 
kunnen stellen die variëren naargelang het continent en de problemen waar-
mee het te maken heeft, en onderzoek kunnen cofinancieren om de geschikte 
remedies te ontwikkelen.

Prioriteiten voor  
de komende jaren:

> Onderzoek en vooruitgang 
voortstuwen zonder ooit de 
ethische aspecten uit het 
oog te verliezen. 

> Verdergaan met het 
personaliseren van de 
geneeskunde, met respect 
voor het solidariteitsbeginsel 
en zonder in de val te 
trappen van de meritocratie.  

> Prijs/volume-afspraken 
maken met de farma-
ceutische sector om de kost 
van de medicijnen terug te 
dringen.  



Het is onze taak om  
als neutrale partner 
waardevolle informatie 
aan te bieden aan  
de zorgsector en  
hierover uitspraken  
te doen die  
wetenschappelijk  
verantwoord zijn.



Toen ik in de jaren 90 stage liep in Zuid-Amerika kwam ik veelvuldig in 
aanraking met baarmoederhalskanker. Die ziekte bleek daar veel frequenter 
voor te komen dan bij ons. Op een gegeven moment vroeg ik hierover gegevens 
op bij het toenmalige Kankerregister, maar ik was verrast door de beperkte en 
weinig specifieke informatie die er toen beschikbaar was. Voor mij was dat de 
drijfveer om me te gaan toespitsen op de registratie van gegevens rond kanker. 

Expertenrol
Bij het Kankerregister zien we ons graag in een expertenrol: we zorgen voor 
een zo goed mogelijke database, met uiterst betrouwbare, volledige en 
kwaliteitsvolle gegevens, die in verschillende domeinen gebruikt kunnen 
worden. We analyseren en interpreteren de gegevens ook. Dat doen we niet op 
eigen houtje: we streven naar een optimale samenwerking met alle betrokkenen 
op het terrein, niet het minst de artsen zelf. Voor ons is het namelijk cruciaal 
om onze gegevens samen met de experten te valideren.

De taken van het Kankerregister liggen vast in een protocolakkoord – afgesloten 
met alle overheden die verantwoordelijk zijn voor het gezondheidsbeleid in 
België. Ik denk dat dit een heel mooi staaltje is van hoe we in België iedereen 
samen rond de tafel krijgen en compromissen kunnen sluiten.

Aan het woord: 
Liesbet Van Eycken

> Directeur Stichting Kankerregister

> Radiotherapeut-oncoloog
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Feiten en trends
Eerst en vooral zijn we actief  in de beschrijvende epidemiologie. Onze data 
geven een betrouwbaar beeld van de kankerincidentie in België en hoe deze evolu-
eert in de tijd. We onderzoeken ook de demografische verschillen, bijvoorbeeld of  
een bepaalde kanker meer of  minder voorkomt in een bepaald gebied, provincie 
of  regio. En we gaan na hoe we onze data kunnen koppelen aan risicofactoren.

Het is dus onze taak om als neutrale partner waardevolle informatie aan te 
bieden aan de zorgsector en hierover uitspraken te doen die wetenschappelijk 
verantwoord zijn. Het beleid kan daarop inspelen, en bijvoorbeeld de zorg-
voorzieningen afstemmen op het verwachte aantal kankergevallen. 

Daarnaast helpen we de zorgsector aan data die nuttig zijn voor de evaluatie en 
bijsturing van de kwaliteit van de zorg. Onze populatiegebaseerde data 
vormen een waardevolle aanvulling op de data van de klinische trials. 

Een voorbeeld zijn de gegevens rond de complexe chirurgie van slokdarm en 
pancreas. Op basis van die data kan de overheid ertoe overgaan om bepaalde 
ingrepen te centraliseren in een beperkt aantal ziekenhuizen. Zo zijn er nog 
andere complexe of  zeldzame ziekten, waarvan we op basis van onze cijfers 
kunnen concluderen dat centralisatie een goede idee zou zijn. 

Nationale database 
Het Kankerregister is ook nauw betrokken bij het opzetten en evalueren van de 
bevolkingsonderzoeken. Aangezien het onze kernactiviteit is om gegevens te 
verzamelen, kwaliteit te evalueren en koppelingen tot stand te brengen, bleken 
wij ook voor deze activiteit de geschikte partner. 

Een sterk punt is dat we een database hebben op nationaal niveau, terwijl de 
screenings op regionaal niveau georganiseerd zijn. We streven ernaar om zo 
homogeen mogelijk te werken en worden hierin bijgestaan door het Kanker-
centrum dat alle betrokkenen samenbrengt, nu bijvoorbeeld rond het colono-
scopieregister.

Al deze gegevens analyseren we ook. Zo wisten we heel snel dat de screening 
voor dikkedarmkanker, die in 2013 van start is gegaan, een voltreffer was. We 
merkten een spectaculaire stijging in het aantal nieuwe diagnoses, vooral van 
tumoren die zich nog in een vroeg stadium bevinden en doorgaans goed te 
behandelen zijn. 

Ik ben voorstander 
van een goed 
partnership tussen 
het Kankerregister 
en het 
Kankercentrum, 
net zoals we dit 
hebben met 
pathologen en 
ziekenhuizen.
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Maar onze activiteiten reiken nog verder. Mede door toedoen van het Kanker-
plan is ook de Belgian Virtual Tumor Bank opgericht en onder onze hoede terecht-
gekomen. Wij verzamelen nu alle informatie rond het weefselmateriaal dat in 
de elf  Belgische biobanken wordt bewaard en stellen dit onder de vorm van 
een catalogus ter beschikking van onderzoekers. 

In de toekomst zal het Kankerregister eveneens de data van de Next Generation 
Sequencing (NGS) registreren. Ook dit vormt een fantastische aanvulling op onze 
activiteiten rond kankerregistratie.

Interactie met de burger
We krijgen op het Kankerregister geregeld vragen van ongeruste burgers. 
Mensen die zich bijvoorbeeld afvragen waarom er in hun directe omgeving 
zoveel gevallen zijn van (een bepaalde) kanker. Elk van die vragen onderzoeken 
we en we schakelen ook altijd het verantwoordelijke beleidsorgaan in. 

Verder investeren we in een goede communicatie met deze mensen: we leggen 
uit wat kankerincidentie is, dat toeval een rol kan spelen en welke de gekende 
risicofactoren zijn. We proberen een geïntegreerd antwoord te geven, waar de 
burgers iets mee kunnen beginnen. 

Dataprivacy: onze zorg
Bij ons op het register primeert een degelijke en bewuste opvolging van 
gegevensbescherming en confidentialiteit. Wij zijn daar dagelijks mee bezig. 
Met elk jaar ruim een miljoen records van patiënten, is dat geen overbodige 
luxe. De identiteit van de patiënt geven we nooit vrij, de arts evenmin. En het 
ziekenhuis enkel als het hiervoor zelf  de toestemming geeft. 
 
In België hebben we een grote stap vooruitgezet met het creëren van een 
wetgevend kader rond de dataregistratie. Ik denk dat er heel veel landen zijn 
die ons dat benijden. We weten bij het Register goed wat we kunnen doen, en 
anderzijds voorziet die wetgeving in degelijke controlemechanismen. 

De introductie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of  
GDPR) heeft zeker een impact gehad op onze werking, maar dankzij de goede 
connectie met het Informatieveiligheidscomité (voorheen het Sectoraal Comité 
van de Sociale Zekerheid en Gezondheid) waren we al bijzonder goed 
voorbereid. 



Real-time data
We hebben op het gebied van dataregistratie in België een unieke positie. Maar 
het kan nog beter. Zo zouden we onze gegevens sneller beschikbaar willen 
hebben. De clinici hebben namelijk nood aan zo actueel mogelijke gegevens, 
die klinisch relevant zijn. Als er nieuwe producten op de markt komen, willen 
ze op korte termijn weten wat de effecten ervan zijn. 

Onze huidige wetgeving stelt evenwel dat de gegevens aangeleverd moeten 
worden zes maanden na het verlopen van het jaar waarin een diagnose is 
gesteld. Voor een diagnose die gesteld is in 2017, hadden we de gegevens dus 
pas midden 2018. Die tijdspanne willen we verkorten, maar daar moeten 
verschillende actoren ons bij helpen: de overheid, de artsen, eigenaars van 
andere gegevensbanken enz. 

Met Healthdata zijn we momenteel aan het bekijken hoe we de gegevens van 
de pathologen continu en dynamisch kunnen laten doorstromen naar onze 
databases. Nu is het nog zo dat we bij de pathologen drie keer per jaar gege-
vens opvragen. In de loop van 2019 zou die automatische aanlevering van data 
een feit moeten zijn. 

Innovatie vraagt specifieke datasets
Vandaag werken we nog met een standaard set van data die we verzamelen – 
ongeacht het type tumor. Met de nieuwe technieken voor diagnose en 
behandeling wordt het voor een aantal tumoren almaar belangrijker om 
specifieke datasets te creëren. Denk maar aan de personalized medicine, waarbij je 
het individu en de tumor zo goed mogelijk moet karakteriseren om de beste 
therapie voor de patiënt te kiezen. 

Dat vergt heel veel informatie. Je kunt de artsen vragen om meer data te regi-
streren, maar dat betekent voor hen telkens een extra belasting. We zouden die 
gegevens op een andere manier moeten kunnen capteren. 

De overheid kan hieraan bijdragen door een regelgevend kader te scheppen 
voor de structurering van de data in de medische dossiers. We begrijpen dat dit 
niet simpel is en tijd vergt, maar we willen absoluut vermijden dat de zorg-
verstrekkers dezelfde gegevens verschillende keren moeten invoeren. Niemand 
doet graag dubbel werk. 

Omdat we heel 
veel gedetailleerde 
data hebben, 
ontvangen we 
steeds meer vragen 
uit het buitenland 
om samen te 
werken.

142Kankerbeleid in België, vroeger en nu 
Helden aan het woord



143 Kankerbeleid in België, vroeger en nu 
Helden aan het woord

Geprivilegieerde samenwerking
Het klopt dat er in België tal van organisaties betrokken zijn bij het beleid rond 
kanker. Maar omdat elke organisatie haar specifieke rol en competenties heeft, 
zijn ze wat mij betreft complementair. De uitdaging ligt ’m in een duidelijke 
definiëring van de taken én een goede communicatie zodat we weten waar 
iedereen precies mee bezig is. 

Het Kankercentrum speelt hierbij een belangrijke rol: het brengt de 
verschillende partijen samen, fungeert als spreekbuis naar de verschillende 
kabinetten toe, het bemiddelt en coördineert, bijvoorbeeld als er iets nieuws 
opgezet moet worden. Samen overleggen we hoe we ons kunnen organiseren, 
in plaats van elk op ons eigen eiland te werken.  

Ook het evalueren van de activiteiten kan een interessante taak zijn voor het 
Kankercentrum. Een geprivilegieerde samenwerking met het Kankerregister 
lijkt me in deze context cruciaal. Het is immers quasi onmogelijk om te 
evalueren wat er gaande is zonder de data van het Kankerregister. 

We werken ook heel vaak samen met het KCE, in projecten over de evaluatie 
van de kwaliteit van zorg rond kanker. Wij bezorgen feedbackdossiers aan elk 
ziekenhuis over hun eigen specifieke resultaten. Het KCE formuleert in het 
rapport steeds zorgvuldig algemene aanbevelingen voor de verschillende 
actoren in de gezondheidszorg. Maar tussen enerzijds het formuleren van deze 
aanbevelingen en anderzijds het concretiseren en implementeren ervan zit er 
een leemte. Misschien kan het Kankercentrum helpen om de kloof  te dichten? 

Ik ben dus voorstander van een goed partnership tussen onze beide centra, net 
zoals we dit hebben met pathologen en ziekenhuizen.  

Europese samenwerking
Omdat we heel veel gedetailleerde data hebben over diagnostiek, behandeling, 
opvolging, opname, zelfs over de socio-economische status van de patiënt, 
ontvangen we steeds meer vragen uit het buitenland om samen te werken. 

In Europa werken de landen al nauw samen bijvoorbeeld rond ethisch-legale 
kwesties, op het vlak van kwaliteitsborging en rond zeldzame aandoeningen. 
Naast de Europese globale kankergegevensbank bestaat er ook een register voor 
zeldzame kankers, RARECAREnet, dat alle Europese gegevens, ook die van 
het Belgische Register, anoniem heeft samengebracht en online ter beschikking 



stelt van het grote publiek. Er is een goede interactie tussen 
de verschillende partners. Samen werken we aan 
wetenschappelijke artikels en aan Europese richtlijnen 
voor de registratie van zeldzame kankers.  

Nog een stap verder gaan de Europese Referentie-
netwerken (ERN) die momenteel in de steigers 
staan. Een directe link met het Kankerregister is er 
vooralsnog niet, maar we verwachten dat we ook 
daar een rol zullen spelen in de toekomst.
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Waaraan werken  
in de toekomst?

> Geregistreerde gegevens 
sneller beschikbaar maken.

> Naargelang het type tumor, 
specifieke sets van te 
registreren data creëren. 

> Een regelgevend kader 
scheppen voor de 
structurering van data in de 
medische dossiers.



We moeten ons 
meer afvragen 
waar we als 
populatie 
naartoe  
willen.



Populatiegezondheid
In plaats van volksgezondheid gebruik ik liever de term populatiegezondheid of   
public health, dat een breder begrip is. Vanuit die optiek bekijk je het totaalbeeld 
en evalueer je hoe je hierin beleidsmatig kunt ingrijpen via structurele 
maatregelen, bijvoorbeeld het streven naar volledige sanitatie, maken dat er 
voldoende gezonde voeding is, enz. 

Het is in dit verband belangrijk dat we ons afvragen waar we als populatie 
naartoe willen, welke doelstellingen we vooropstellen, welke keuzes we maken. 
En dat is geen eenvoudige discussie. Maar al te vaak wordt bij een dergelijke 
oefening de politieke structuur nagevolgd en vertrekken we van de bevoegd-
heden van de verschillende betrokken partijen. Terwijl het volgens mij 
essentieel is dat je de doelstellingen eerst gezamenlijk formuleert en dan pas 
bekijkt hoe je vanuit je eigen bevoegdheid of  opdracht kunt bijdragen om dat 
doel te bereiken. 

In ons nationaal beleid hebben we bijvoorbeeld een suikerplan, maar het is 
onvoldoende duidelijk wat dit plan precies wil bereiken; het is naar mijn gevoel 
te vrijblijvend. In het Verenigd Koninkrijk gaat men een stuk verder: zo krijgen 
de producenten twee jaar de tijd om hun producten aan te passen en de 
hoeveelheid suiker naar beneden te halen. 

Aan het woord: 
Herman Van Oyen

> Directeur Wetenschappelijke Directie 
Epidemiologie en volksgezondheid, Sciensano

> Behaalde als arts een doctoraat in public 
health epidemiology aan de Johns Hopkins 
universiteit in de Verenigde Staten 
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Daarnaast heeft public health ook als belangrijke taak om de zorg efficiënt te 
organiseren. Waar wij vanuit onze opleiding als arts gefocust zijn op het 
individu moeten we het probleem binnen public health in een breder kader 
plaatsen, zonder het individu te negeren. We moeten meer denken in termen 
van de bevolking: als je de aandacht enkel richt op het individu of  op 
hoogrisicogroepen, dan is er geen garantie dat je een probleem op 
bevolkingsniveau oplost. In deze context vormt het personaliseren van de 
behandelingen (en het bijbehorende kostenplaatje) een belangrijke uitdaging. 

Gezondheid en maatschappij: van onderzoek naar beleid
Het medisch model dat gericht is op genezen, is nog primordiaal aanwezig in 
ons denken over zorg. Maar de consensus groeit dat we moeten evolueren naar 
een model van ‘levenslang gezond zijn’. Binnen de zorg is het belangrijk dat je 
niet alleen rekening houdt met de verwachtingen van de zorgsector zelf, maar 
ook met deze van het individu en van de maatschappij. Zo werken we binnen 
Sciensano rond een aantal speerpunten, waaronder de (on)gelijkheid in de 
gezondheid en, meer specifiek, in de toegankelijkheid van de gezondheidszorg. 
Ik ben ervan overtuigd dat we als maatschappij op het vlak van gezondheid 
gelijkheid moeten nastreven. 

Om beter prioriteiten te bepalen, zetten we burden of  disease studies op, onder-
zoek dat meet wat de impact is van een ziekte op onze maatschappij. We 
bestuderen de interactie tussen levensduur en leven in (on)gezondheid, en de 
factoren die hierbij een rol spelen. 

Bij deze studies vertrekken we van het zogenaamde vlindermodel. Het lijf  van 
de vlinder staat symbool voor de mens als individu of  als groep. Hier bekijk je 
enerzijds de immunologie, genomische constellatie en gevoeligheden van de 
persoon, en anderzijds het gedrag en de keuzes die deze maakt. Dan heb je in 
de ene vleugel van de vlinder de fysieke aspecten – bijvoorbeeld de lucht-
kwaliteit, het water, contact met dieren. En in de tweede vleugel vind je de 
maatschappelijke factoren. Hoe is je maatschappij opgebouwd? Wat zijn de 
politieke structuren? Welke beleidsbeslissingen neemt men? En op kleinere 
schaal: hoe zijn de huishoudens georganiseerd en wat is de sociale positie van 
het individu? Je kunt het ene niet los zien van het andere. De keuzes die een 
persoon maakt, kunnen namelijk beïnvloed zijn door zijn omgeving. Wij 
bekijken dan ook de verschillende niveaus en de interacties ertussen.

Vanuit Sciensano 
brengen we een 
aantal gegevens 
naar voren.  
We geven daarbij  
aan wat de 
aandachtspunten 
zijn en openen  
de discussie.  
De eindbeslissing 
ligt echter in het 
kamp van de 
beleidsorganen.
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Vervolgens evalueren we via impact assessment hoe je bepaalde zaken kunt aan-
passen. We onderzoeken dan telkens verschillende scenario’s. Recent hebben 
we dat gedaan rond de invloed van roken. Welke impact heeft een aanpassing 
van het rookgedrag op het aantal levensjaren in goede, dan wel slechte gezond-
heid? En wat zijn de effecten wanneer iedereen zou stoppen met roken of  wan-
neer je verhindert dat mensen ermee starten? De effecten kun je dan berekenen 
in functie van de huidige populatie, maar bijvoorbeeld ook voor de mensen die 
vandaag 15 jaar zijn. Stel dat zij in een rookvrije maatschappij zouden leven, 
wat zou dat betekenen? Een gelijkaardige oefening doen we ook rond overge-
wicht.

Verder gaan we na hoe we onze bevindingen kunnen vertalen in concreet be-
leid. Momenteel zijn we binnen een Marie Curie project aan het onderzoeken 
hoe je op basis van meer informatie tot een beter beleid kunt komen. 

Vanuit Sciensano en het Kankercentrum brengen we dus een aantal gegevens 
naar voren; we geven aan wat de aandachtspunten zijn en openen de discussie. 
De eindbeslissing ligt echter in het kamp van de beleidsorganen. 

Registratie van data
Meten is weten. Daarom zetten we ook fors in op dataregistratie. Healthdata is 
een initiatief  waarmee we de registraties die we intern bij Sciensano hebben, 
willen digitaliseren en harmoniseren. Dit is een belangrijke stap voorwaarts, 
maar er zijn ook kinderziekten, in die zin dat het digitale landschap in de 
zorgsector uitermate variabel is. De interactie met de aanwezige informatie-
systemen verloopt niet altijd optimaal. 

Daarnaast is er de registratie van een aantal gegevens specifiek voor chronische 
aandoeningen. In het geval van kanker ligt de verantwoordelijkheid hiervoor 
bij het Kankerregister. Vooralsnog hebben we geen vlotte toegang tot hun data. 
Hopelijk verandert dit binnenkort. 

Kankerplan
De waarde van het Kankerplan ligt volgens mij vooral in het feit dat het alle 
actoren in het kankerdomein heeft samengebracht. Er is een brede discussie 
gevoerd en er zijn een hele reeks initiatieven genomen. 
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Naar mijn mening lag de nadruk te sterk op federale taken en op de organisatie 
van de zorg. Een ander heikel punt is dat er weinig gegevens zijn over de 
impact van de verschillende initiatieven: we weten bijvoorbeeld wel hoeveel 
mensen gestart zijn met consultaties bij een rookstopconsulent, maar niet 
hoeveel er het traject hebben afgerond en nog veel minder in welke mate de 
deelnemers succesvol waren. 

Aanvankelijk was het de bedoeling dat het Kankercentrum zich vooral zou 
toeleggen op de opvolging van het Plan. Van meet af  aan vond ik echter dat 
het takenpakket verder moest reiken. Zo is het essentieel dat we de vinger aan 
de pols houden, en nagaan hoe je een aantal nieuwe ontwikkelingen gestruc-
tureerd in de maatschappij en in de zorg kunt introduceren. Dit betekent dat er 
ook onderzoek moet gebeuren. En daar is het Kankercentrum de laatste jaren 
naar toegegroeid, bijvoorbeeld met onderzoek naar de re-integratie van 
kankerpatiënten en met de introductie van Next Generation Sequencing binnen de 
routinediagnostiek in de oncologie. 

Genoom
Een ander belangrijk voorbeeld van een dergelijke aanpak is de bredere 
genoomanalyse. Hier hebben we – via een focusgroep en een burgerplatform 
– zowel het technische als het maatschappelijke aspect onder de loep genomen, 
en onderzocht hoe we de nieuwe testen kunnen integreren op populatieniveau 
en hoe we omgaan met de informatie die deze testen genereren. 

Hadden we rond het genoom en de gepersonaliseerde zorg niet vanuit 
Sciensano het initiatief  genomen om dit te stroomlijnen, dan zouden er nu 
grote verschillen bestaan tussen de behandelingscentra, onder andere qua 
interpretatie van testen. Dit vertaalt zich ook op internationaal niveau: waar 
het Kankercentrum initieel meeloper was bij Europese projecten, zijn we nu op 
een aantal gebieden de voortrekkers. 

Hoe ervaart de patiënt de zorg?
Verder willen we de komende tijd een beter zicht krijgen op de ervaringen 
van de patiënten en de uitkomsten voor henzelf  en hun omgeving. In dit 
verband zijn we aan het onderzoeken hoe we hiervoor instrumenten 
kunnen inzetten zoals de patient reported experience measures (PREMs) en 
patient reported outcome measures (PROMs). In een aantal andere domeinen, 
zoals diabetes, hebben we hieromtrent al projecten lopen.
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In de komende jaren 
moet Sciensano 
focussen op:

> De collectie en uitwisseling 
van data verder uitbouwen.

> Proactief onderzoeken hoe 
we als maatschappij 
omgaan met nieuwe kennis.

> Gezamenlijk doelstellingen 
formuleren en vervolgens 
bekijken hoe elke 
betrokkene vanuit zijn 
specifieke bevoegdheid kan 
bijdragen om dat doel te 
bereiken.




