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Een nieuw elan voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker

Het onderzoeksrapport van de
Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK)
maakt sinds drie jaar een diepgaande
analyse van de psychische en sociale
problemen waarmee (ex-)kankerpa-
tiënten te maken krijgen. Het rapport is
bedoeld om de verantwoordelijke per-
sonen en organisaties aan te sporen
om oplossingen uit te werken. Intussen
is gebleken dat dit een effectief instru-
ment is. Het vorige onderzoeksrapport
reageerde scherp tegen de onaan-
vaardbaar hoge kosten die sommige
kankerpatiënten moeten maken voor
verzorgingsmateriaal en niet-terugbe-
taalde medicatie, zoals bepaalde pijn-
stillers. De federale regering hield reke-
ning met deze aanklacht. Minister van
Sociale Zaken en Volksgezondheid
Rudy Demotte heeft in zijn begroting
voor 2007 verschillende maatregelen
voorzien om ernstig zieken beter te
beschermen tegen deze uitgaven. 

Blikvangers in het rapport van dit jaar
zijn een peiling bij Vlaamse vrouwen
tussen 50 en 69 jaar naar hun houding
tegenover het bevolkingsonderzoek
naar borstkanker en een onderzoek
over de psychische en sociale proble-
men van jongvolwassenen met kanker.

Sinds juni 2001 organiseert de
Vlaamse overheid een bevolkingsonder-
zoek naar borstkanker. Vrouwen van
50 tot en met 69 jaar kunnen sindsdien
tweejaarlijks een gratis screeningsmam-
mografie laten nemen. De gezond-
heidsdoelstelling van de Vlaamse over-
heid bestaat erin om tegen 2012 een
deelname van 75% te bereiken. De VLK
wil daaraan meewerken. In 2003-
2004 nam 35,3% van de vrouwen uit
de doelgroep deel aan het bevolkings-
onderzoek. Om na te gaan hoe de
deelname kan worden opgekrikt, voer-
den de VLK en TNS Media een enquê-
te uit bij Vlaamse vrouwen tussen 50 en
69 jaar. We peilden naar hun kennis
van en hun houding tegenover het
bevolkingsonderzoek. Een bemoedi-
gend resultaat is dat erg veel vrouwen
het bevolkingsonderzoek kennen.
Bovendien hebben vrouwen ook een
groot vertrouwen in het onderzoek.
Vrouwen nemen eraan deel omdat ze
belang hechten aan het tijdig opsporen
van kanker en de zorg voor de eigen
gezondheid. De angst voor een nega-
tief resultaat en voor de straling, de pijn
die met het onderzoek gepaard kan
gaan en een zeker schaamtegevoel zijn
factoren die heel wat vrouwen nog
altijd afschrikken om deel te nemen.

Opmerkelijk is dat de huisarts en de
gynaecoloog in het bevolkingsonder-
zoek een eerder bescheiden rol spelen.
Zo kennen vrouwen het onderzoek veel-
eer via de uitnodigingsbrief van het
regionale screeningscentrum en via
mediacampagnes, dan via de huisarts
of de gynaecoloog. Voor beiden is nog
werk aan de winkel.

Op de Zevende Dag tegen Kanker, op
14 september 2006, wilde de VLK het
bevolkingsonderzoek naar borstkanker
een nieuw elan geven. Tijdens een aca-
demische zitting lanceerde minister Inge
Vervotte een actieplan om de doelstelling
van 75% te bereiken. Dit plan moet vol-
gens de gegevens uit de VLK-enquête
rekening houden met de angst- en
schaamtegevoelens die vrouwen kunnen
afschrikken. Het is dan ook toe te juichen
dat de minister de Vlaamse vrouwenor-
ganisaties actief wil betrekken bij het
organiseren van het bevolkingsonder-
zoek. Zij kunnen de aanpak mee helpen
afstemmen op wat vrouwen belangrijk
vinden. De vrouwenorganisaties krijgen
steun om hun sensibilisatie-inspanningen
op te voeren en die beter te richten op
groepen die nu nog te weinig deelne-
men aan het bevolkingsonderzoek, zoals
laaggeschoolde en allochtone vrouwen. 

Ook een actievere betrokkenheid van
huisartsen en gynaecologen is nood-
zakelijk om de deelname aan het
bevolkingsonderzoek te laten stijgen
tot 75%. Vertegenwoordigers van de
gynaecologen en huisartsen enga-
geerden zich op de Dag tegen Kanker
om het in de toekomst beter te doen en
vrouwen meer te informeren over en
door te verwijzen naar het bevolkings-
onderzoek. De bereidheid bij de vrou-
wen is in ieder geval groot. Meer dan
de helft van de vrouwen uit de doel-
groep laat zich momen-
teel onderzoeken bin-
nen of buiten het bevol-
kingsonderzoek. Dat
kan ons alleen maar
doen geloven dat we
de 75% moeten en
kunnen bereiken.

Dit onderzoeksrapport
besteedt ook aandacht
aan de problemen van
jongvolwassenen die
kanker hebben of had-
den. Een belangrijk
knelpunt is de financiële
weerslag van sommige
kankers. Bepaalde

behandelingen zijn duur. Door lange
werkonbekwaamheid loopt het inko-
men sterk terug. Sommige jongvolwas-
senen kunnen dan een beroep doen op
hun ouders, maar die langdurige finan-
ciële afhankelijkheid valt hen zwaar. En
niet iedereen kan bij zijn ouders terecht. 
Ook voor jongvolwassenen blijkt een ver-
dere ontwikkeling van psychosociale en
palliatieve zorg nodig. Jongvolwassen
kankerpatiënten ervaren heel wat proble-
men om een hospitalisatie- of schuld-
saldoverzekering af te sluiten. In een
apart artikel bepleiten we enkele oplos-
singen voor dit probleem. De toegang
van chronisch zieken tot verzekeringen
zoals de hospitalisatieverzekering en de
schuldsaldoverzekering moet gegaran-
deerd worden, bijvoorbeeld door de
oprichting van een gemeenschappelijk
waarborgfonds dat gespijsd wordt met
solidariteitsbijdragen van verzekeraars
en andere verzekerden.

De knelpunten die we vaststellen in het
Onderzoeksrapport 2006 kunnen
alleen worden opgelost als de verschil-
lende overheden, artsen, vrouwenor-
ganisaties, ziekenhuisdirecties en ver-
zekeringsmaatschappijen hun verant-
woordelijkheid opnemen. De VLK
dringt erop aan dat zij de nodige
maatregelen treffen in het belang van
de (ex-)kankerpatiënten. Iedereen moet
zich inspannen voor een betere kan-
kerpreventie en het respect voor de
psychosociale rechten van de kanker-
patiënt, zoals het recht op psychosoci-
ale zorg, op steun bij financiële pro-
blemen en op een billijke, objectieve
en waardige behandeling door de
verzekeringsmaatschappijen. 

Wij hopen ook dit jaar gehoor te vinden.

Wivina Demeester

Wivina Demeester
Voorzitter Vlaamse Liga tegen Kanker



Wetenschappelijk onderzoek toont aan
dat het bevolkingsonderzoek de sterfte
aan borstkanker aanzienlijk kan doen
dalen. Vroegtijdig opgespoorde letsels
zijn immers kleiner en beter te behande-
len. De ingreep is ook minder vermin-
kend en daardoor neemt de kans op
genezing aanzienlijk toe1. De Vlaamse
overheid wil tegen 2012 een deelna-
me van 75% bereiken. Dat is immers
noodzakelijk om de sterfte ten gevolge
van borstkanker bij de Vlaamse bevol-
king gevoelig te doen dalen1. Volgens
de gezondheidsdoelstelling uit 1998
had dit deelnamecijfer al in 2002
bereikt moeten zijn, maar dat is niet
gelukt.  In 2003-2004 nam 35,3% van
de vrouwen uit de doelgroep deel aan
het bevolkingsonderzoek. Er zijn twee
manieren waarop vrouwen kunnen
deelnemen. Allereerst kunnen ze een
voorschrift hebben van hun huisarts of
gynaecoloog. Dit is het zogenaamde
eerste spoor. Als die doorverwijzing niet
gebeurt, krijgt de vrouw na verloop van
tijd een persoonlijke uitnodiging van
één van de vijf Regionale Centra voor
Borstkankeropsporing die de screening
uitvoeren en bewaken. Dit is het twee-

de spoor2. Van de vrouwen uit de doel-
groep nam 7,87% deel via het eerste
spoor (doorverwijzing huisarts of
gynaecoloog), 27,43% via het tweede
spoor (na uitnodigingsbrief)3. 

In België wordt het bevolkingsonder-
zoek gehinderd door een traditie van
niet door de overheid georganiseerde
preventie met diagnostische mammo-
grafieën. Die zijn normaal bedoeld
voor vrouwen met klachten, maar ze
worden ook vaak preventief gebruikt.
Tot 2001 was er voor Vlaamse vrou-
wen die een preventief borstonderzoek
wilden, geen alternatief. Maar ook na
de invoering van het bevolkingsonder-
zoek krijgen nog heel wat vrouwen tus-
sen 50 en 69 jaar een diagnostische
mammografie. (In 2003-2004 was dit
het geval voor 21% van de vrouwen uit
de doelgroep4). Vrouwen en artsen blij-
ven wellicht voor een diagnostische
mammografie kiezen omdat ze het
jarenlang zo gewoon zijn. Diagnos-
tische mammografieën gaan meestal
gepaard met een echografie. Het weg-
vallen van de echografie in het bevol-
kingsonderzoek geeft het gevoel dat het

om een minder volledig onderzoek
gaat. Ook zijn de resultaten bij een 
diagnostische mammografie iets sneller
bekend. De diagnostische mammogra-
fieën bieden voor preventiedoeleinden
echter minder kwaliteitsgaranties dan
de screeningsmammografieën. Zo is er
bij een diagnostische mammografie
geen garantie van een onafhankelijke
tweede lezing. Diagnostische mammo-
grafieën zijn ook duurder voor de
vrouw en de ziekteverzekering. De
combinatie van mammografie en echo-
grafie is volgens de richtlijnen van de
preventieve geneeskunde af te raden.
Het gebeurt immers te vaak dat een
echografie bij een gezonde vrouw ten
onrechte borstkanker vaststelt en tot
onaanvaardbare vervolgonderzoeken
leidt. Kenmerkend voor het bevolkings-
onderzoek is de systematische registra-
tie van alle belangrijke parameters,
waardoor een grondige kwaliteitsevalu-
atie mogelijk is. Bovendien komt een
vrouw die deelneemt aan het bevol-
kingsonderzoek automatisch in een sys-
teem van heruitnodiging terecht1. 

Om meer vrouwen aan te zetten tot deel-
name aan het bevolkingsonderzoek, is
het belangrijk te weten waarom zij al
dan niet deelnemen. Daarom voerde het
onderzoeksbureau TNS Media, in
opdracht van de VLK, een telefonische
enquête uit bij 508 vrouwen tussen 50
en 69 jaar uit het Vlaamse Gewest.
Daarbij werd gepeild naar hun kennis
over, hun ervaringen met en hun houding
tegenover het bevolkingsonderzoek naar
borstkanker. Dit gebeurde tussen 19 april
en 5 mei 2006. 

1. Kennis over en
uitnodiging voor het
bevolkingsonderzoek
Bemoedigend is dat 92% van de vrou-
wen ooit al eens gehoord heeft van het
bevolkingsonderzoek naar borstkanker.
Slechts 6% van de vrouwen zegt het
niet te kennen. Vrouwen die enkel een
diploma van de lagere school hebben,
maken meer kans om het bevolkingson-

WAT VINDEN DE VROUWEN VAN HET BEVOLKINGS-
ONDERZOEK NAAR BORSTKANKER? 
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Vrouwen kennen het bevolkingsonderzoek niet zozeer via hun arts maar via de uitnodi-
gingsbrief, de media en affiches.

In 2006 liet de VLK een enquête uitvoeren bij Vlaamse vrouwen
tussen 50 en 69 jaar over het bevolkingsonderzoek naar borstkan-
ker dat de Vlaamse overheid sinds juni 2001 organiseert. Dat
bevolkingsonderzoek moet ervoor zorgen dat alle vrouwen van 50
tot en met 69 jaar om de twee jaar hun borsten laten onderzoeken
door middel van een gratis screeningsmammografie. 



derzoek niet te kennen. 12% van hen
kent het niet. Hetzelfde geldt voor de
alleenstaanden, van wie 14% het
onderzoek niet kent (zie Figuur 1).
Vrouwen kennen het bevolkingsonder-
zoek vooral via de uitnodigingsbrief
van het regionale screeningscentrum
(87%), radio of tv (61%) affiches (48%)
of brochures (46%). Huisarts (15%) en
gynaecoloog (15%) spelen een veel
bescheidener rol bij de bekendmaking
van het bevolkingsonderzoek. Deze
resultaten stemmen overeen met die van
een enquête uitgevoerd in 2002 bij
vrouwen uit het Antwerpse5. 

Ook bij het doorverwijzen van vrouwen
naar het bevolkingsonderzoek, spelen
de huisarts en de gynaecoloog een
veeleer bescheiden rol. 84% van de
vrouwen werd ooit al uitgenodigd om
deel te nemen aan het bevolkingsonder-
zoek naar borstkanker. 95% van hen
werd uitgenodigd via een uitnodigings-
brief. Slechts voor 5% verliep de uitnodi-
ging via het eerste spoor. Dit stemt ruw-
weg overeen met de deelnamecijfers
van de Vlaamse overheid. Er waren vol-
gens de gegevens van de Vlaamse
overheid wel grote regionale verschil-
len. In enkele gemeentes kwam nie-
mand opdagen via het eerste spoor, in
9 gemeentes liet meer dan 20% van de
vrouwen via het eerste spoor een
screeningsmammografie uitvoeren, met
een maximum van 27%3. 

Het aandeel van de vrouwen tussen 50
en 69 jaar die regelmatig een gynaeco-
loog bezoeken, is niet zo groot. Dat kan
gedeeltelijk verklaren waarom de gynae-
coloog een bescheiden rol speelt in het
bevolkingsonderzoek. Maar deze vrou-

wen hebben per jaar zes à tien contac-
ten met hun huisarts5. Wellicht spelen
andere factoren hier dus een rol, zoals
de geringe motivatie van de huisarts om
over het bevolkingsonderzoek te praten
of het ontbreken van de nodige werkings-
voorwaarden in de huisartsenpraktijk om
op systematische manier vrouwen te con-
tacteren, te informeren en door te verwij-
zen naar de screening.

2. Deelname van
vrouwen aan preven-
tief borstonderzoek
Uit de peiling valt af te leiden hoeveel
vrouwen ooit al deelnamen aan een
preventief borstonderzoek. De antwoor-
den op een open vraag laten zien
waarom vrouwen al dan niet deelne-
men aan het bevolkingsonderzoek. 

2.1 Cijfers over de deelname

89% van de vrouwen onderging ooit al
eens een mammografie. Vrouwen uit de
hogere middenklasse (96%) en vrou-
wen met een geval van borstkanker in
de familie (95%) namen al vaker deel
aan zo een onderzoek. 10% van de
vrouwen onderging nog nooit een

mammografie. Bij vrouwen die nie-
mand kennen met borstkanker komt dit
vaker voor, namelijk in 15% van de
gevallen. 

Een diagnostische of screenings-
mammografie?
Deze enquête bevestigt dat diagnosti-
sche mammografieën nog vaak ingezet
worden voor preventieve doeleinden.
90% van de vrouwen die ooit al een
mammografie hadden, ondergingen hun
laatste mammografie met een preventie-
ve bedoeling. Ze hadden toen dus geen
klachten. Bij 10% was een klacht de
aanleiding. Bij 41% van de vrouwen die
ooit al een mammografie lieten uitvoe-
ren, was de laatste diagnostisch van
aard (zie Figuur 2). Dat betekent dus dat
ongeveer 30% (41 – 10) van de vrou-
wen een diagnostische mammografie
kreeg voor preventieve doeleinden. Die
gewoonte valt moeilijk uit te roeien door
de medische cultuur in België, waar art-
sen sterk gehecht zijn aan hun vrijheid en
er moeilijk toe te bewegen zijn om de

richtlijnen van een door de overheid
georganiseerd programma te volgen1.
Vrouwen die nog nooit uitgenodigd
werden voor het bevolkingsonderzoek,
vrouwen uit de hogere sociale rangen
en vrouwen die het persoonlijke risico
op borstkanker hoger inschatten dan
gemiddeld of die gevallen van borst-
kanker in gezin of familie hebben,
ondergingen vaak een diagnostische
mammografie. 

Bij 58% van de vrouwen die al ooit
een mammografie lieten uitvoeren,
was de laatste mammografie 
een screeningsmammografie. Bij
Limburgers en West-Vlamingen is de
kans op een screeningsmammografie
groter, namelijk meer dan 70%. Het
bevolkingsonderzoek zorgt voor meer
sociale gelijkheid in de borstkankerpre-
ventie via mammografieën. Vrouwen
met een hogere sociale status nemen
meer dan gemiddeld deel aan het cir-
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Vrouwen die enkel een diploma van de 
lagere school hebben, maken meer kans om het 

bevolkingsonderzoek niet te kennen.

Figuur 1: Hebt u ooit al eens gehoord van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker?

Basis: allen (n = 508)

Profiel van de vrouwen die wel al gehoord
hebben van het bevolkingsonderzoek
- geen significante verschillen

Profiel van de vrouwen die nog nooit
gehoord hebben van het bevolkingsonder-
zoek
- alleenstaanden (14%*)
- lager onderwijs (12%)

weet niet 
1%

ja
92%

neen
6%

* Betekenis: 14% van de alleenstaanden heeft nog nooit gehoord van het bevolkingsonderzoek.



cuit van de diagnostische mammogra-
fieën. Maar in het bevolkingsonder-
zoek zijn ze niet sterker vertegenwoor-
digd dan andere sociale rangen. 

Deelname aan het bevolkings-
onderzoek
52% van alle ondervraagde vrouwen
nam ooit al eens deel aan het bevol-
kingsonderzoek naar borstkanker. De
niet-actieve vrouwen (zonder de gepen-
sioneerden en huisvrouwen, het gaat
dus om werklozen en invaliden) doen
veel minder mee dan gemiddeld (35%).
Ondanks de grotere sociale gelijkheid
ten gevolge van het bevolkingsonder-
zoek, vallen bepaalde groepen dus
wel nog uit de boot. 

De manier waarop de verschillende
scholingsniveaus deelnemen aan het
bevolkingsonderzoek volgt het patroon
van een omgekeerde u. De middelste
niveaus nemen het vaakst deel, de
hoogste en laagste niveaus iets minder.
45% van de vrouwen die enkel lager
onderwijs volgden, nam al ooit deel
aan het bevolkingsonderzoek. Voor de
vrouwen met een diploma hoger
onderwijs is dat 42%. Bij de vrouwen
met een diploma lager of hoger secun-
dair onderwijs ligt het cijfer duidelijk
hoger: 57%.

2.2 Waarom nemen vrouwen
al dan niet deel aan het
bevolkingsonderzoek? 

Om de deelname aan het bevolkings-
onderzoek op te krikken, is het belang-
rijk te weten waarom vrouwen er al dan
niet aan deelnemen (zie Tabel 1). 

Vrouwen die nog niet deelnamen, ver-
wijzen opvallend vaak naar het advies
van de eigen arts, gynaecoloog of radi-
oloog als reden om niet deel te nemen.
Sommige vrouwen hebben het ook te
druk om deel te nemen. Er zijn ook vrou-
wen die niet deelnemen omdat ze het
niet nodig vinden, niet ziek zijn of geen
pijn hebben. Om deze vrouwen te

overtuigen, moeten de sensibilisatie-
campagnes de preventieve bedoeling
van het bevolkingsonderzoek beklemto-
nen. Enkelen namen niet deel omdat ze
nog geen uitnodigingsbrief ontvingen. 

Vrouwen die wel al deelnamen, deden
dat vooral omdat ze belang hechten aan
het tijdig opsporen van kanker en het
waken over de eigen gezondheid. Veel
vrouwen zoeken ook zekerheid en
geruststelling in het bevolkingsonderzoek.
Het gratis karakter van het onderzoek en
de uitnodigingsbrief kan bijna 10% van
de vrouwen over de streep trekken. 

Een screeningsmammografie heeft
enkele minder aangename kanten. De
enquêteurs confronteerden alle vrou-
wen met deze negatieve aspecten om
na te gaan in welke mate ze vrouwen
afschrikken. De angst voor een negatief
resultaat schrikt 58% van alle vrouwen
af. Bij 46% speelt de angst voor stra-
ling een rol. Ook de pijn die met het
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Tabel 1: Motivatie tot deelname

Waarom hebt u deelgenomen? (open vraag)
- Preventief/op tijd opsporen is belangrijk/om te waken over de gezondheid (49%)
- Voor de zekerheid en de geruststelling (30%)
- Het is gratis (9%)
- Ten gevolge van de brief of de uitnodiging (9%)
- Sowieso elk jaar of elke twee jaar een controle laten uitvoeren (8%)
- Omwille van de leeftijd (8%)
- Borst)kanker zit in de familie / vrienden hebben het (6%)
- Aanbevolen door de dokter (4%)
- Hoge risico's voor alle vrouwen (3%)
-- Al problemen met (Borst)kanker gehad (3%)
- Aanbevolen door familie/ vrienden (3%)
- Het werd tijd (3%) 
- In de risicogroep zitten (2%)

Basis: vrouwen die al ooit deelnamen aan het bevolkingsonderzoek (n = 264)

Waarom hebt u niet deelgenomen?
- Gewoonte van eigen arts / gynaecoloog / radioloog (48%)
- Te druk/ geen geschikte datum (10%) 
- Niet nodig/ niet ziek/ geen pijn (9%) 
- Geen brief gekregen/ uitnodiging te laat (8%)
- Geen zin/ geen interesse (6%)
- Niet durven/ liever niet weten (4%)
- Al in behandeling voor kanker (3%)
- Minder vertrouwen in gratis (3%)
- Liever privé dan via een medisch centrum (3%)
- Te jong/ pas 50 jaar (2%) 
- Pijnlijke/ slechte ervaring (2%)
- Vergeten (2%) 
- Het zit niet in de familie (1%)

Basis: vrouwen die nog niet deelnamen aan het bevolkingsonderzoek (n = 202)

weet niet 
1%

Screeningsmammografie
58%

Diagnostische
mammografie

41%

Figuur 2: Wat was het type van uw laatste mammografie?

Basis: alle vrouwen die al ooit een mammografie
hebben laten uitvoeren (n = 453)

Profiel van de vrouwen die een diagnostische
mammografie ondergingen
- Werden nooit uitgenodigd voor bevolkingson-

derzoek (58%) 
- Hogere sociale klasse (56%)
- Persoonlijk risico op borstkanker wordt hoger

ingeschat dan gemiddeld (55%)
- Gevallen van borstkanker in gezin of familie

(50%) 

Profiel van de vrouwen die een screeningsmam-
mografie ondergingen
- Limburg (76%)/West-Vlaanderen (71%)



onderzoek gepaard kan gaan (25%),
een arts die negatief staat tegenover
het bevolkingsonderzoek (21%) en een
zeker schaamtegevoel (17%) schrikken
een aanzienlijk aantal vrouwen af.
Minder belangrijk, maar niet verwaar-
loosbaar, zijn vroegere negatieve erva-
ringen met een screeningsmammogra-
fie (12%), angst voor schending van de
privacy door het bewaren van gege-
vens (11%), het feit dat het onderzoek
tijdens de werkuren plaatsvindt (11%)
en de aanwezigheid van een mannelij-
ke arts (9%).

Meestal noemen vrouwen die ooit al
deelnamen deze factoren even vaak
als de vrouwen die nog niet deelna-
men. Een uitzondering is het feit dat
het onderzoek tijdens de werkuren
plaatsvindt. Dit schrikt 15% van de
vrouwen die nog niet deelnamen af,
tegenover 7% van de vrouwen die wel
al deelnamen. 

3. Ervaring
Slechts zeven van de 264 vrouwen
(3%) die al ooit deelnamen aan het

bevolkingsonderzoek naar borstkanker
vonden dit een negatieve ervaring. Op
de open vraag waarom deelname een
positieve ervaring was, verwees 47%
van vrouwen naar de opluchting omdat
alles in orde was. Andere vaak vermel-
de factoren waren de zekerheid ten
gevolge van het onderzoek, de goede
ontvangst in de mammografische een-
heid en het vroegtijdig opsporen van
kanker. De zeven mensen die het onder-
zoek als negatief ervaarden, verwezen
vooral naar de pijn veroorzaakt door
het onderzoek (zie Tabel 2).

4. Hoe vrouwen
motiveren om in de
toekomst deel te
nemen?
Voor de toekomst van het bevolkingson-
derzoek is het essentieel te weten hoe-
veel vrouwen in de toekomst van plan
zijn om deel te nemen en hoe vrouwen
gemotiveerd kunnen worden om deel te
nemen. 

70% van de vrouwen is van plan om in
de toekomst deel te nemen, 29% denkt
dat in de toekomst niet te doen. 70%
betekent een stijging van 18% tegen-
over de 52% vrouwen die in het verle-
den al ooit deelnamen. Er is dus nog
ruimte voor groei, maar het wordt niet
evident om 75% van de vrouwen uit de
doelgroep te overtuigen om tweejaar-
lijks deel te nemen. 88% van wie al
deelgenomen heeft aan het bevolkings-
onderzoek, zal in de toekomst weer
deelnemen. 50% van wie nog niet deel-
genomen heeft, zegt in de toekomst wel
te zullen deelnemen. 

Met een open vraag peilden de onder-
zoekers naar factoren die de vrouwen
kunnen motiveren om deel te nemen aan
het bevolkingsonderzoek naar borstkan-
ker. Het feit dat het tijdig opsporen van
kanker belangrijk is om beter te gene-
zen, kan veel vrouwen motiveren, net als
de geruststelling en de zekerheid die vol-
gen uit het onderzoek (zie Tabel 3).

Ten slotte werden de vrouwen gecon-
fronteerd met enkele stellingen om na te
gaan hoe ze reageren op de verschil-
lende aspecten van de screening.
- 41% zou de screeningsmammografie

alleen laten uitvoeren op advies van
de gynaecoloog of de huisarts en niet
op advies van de overheid. Vooral
voor vrouwen die nog niet deelna-
men, is het advies van de arts belang-
rijk. Voor 52% van hen is een advies
van de huisarts of de gynaecoloog
noodzakelijk. Bij de vrouwen die wel
al deelnamen, bedraagt dit 30%.

- 20% van de vrouwen heeft meer ver-
trouwen in een mammografie waar-
voor ze moeten betalen dan in een
gratis mammografie. Daar staat tegen-
over dat 39% enkel zou deelnemen
aan het onderzoek als het gratis blijft. 

- Voor 23% kan de pijnlijkheid van het
onderzoek een reden zijn om het in de
toekomst niet meer te laten uitvoeren.

- Het belang van de uitnodigingsbrief
blijkt uit de reactie van de vrouwen
op de stelling 'wanneer ik een uitno-
digingsbrief voor het bevolkingson-
derzoek naar borstkanker (de gratis
screeningsmammografie) zou krijgen,
zou ik het als mijn plicht zien om daar
naartoe te gaan.' 67% van de onder-
vraagde vrouwen gaat hiermee
akkoord. Van de vrouwen die al
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Tabel 3

Welke argumenten motiveren u of zouden u kunnen motiveren om
deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker?
(open vraag)
- Tijdig opsporen is belangrijk om beter te genezen / zorg voor de gezondheid (38%)
- De geruststelling en zekerheid dat alles in orde is (20%)
- Verhalen van familie / vrienden (8%)
- Geen / ik doe het niet (6%)
- Als ik een knobbeltje voel / als ik pijn heb / als ik me niet goed voel (5%)
- Alle argumenten / ik ga gewoon (4%)
- Dat het gratis is (4%)
- De risicofactor (4%)
- De info in media en brochures (3%)
- Dat ik een uitnodiging krijg (2%)
- De leeftijd (2%)
- Het zou regelmatiger moeten zijn (1%)
- Als het niet te pijnlijk is (1%)
- Als het verplicht is (1%)
- Het moet sneller gaan (1%)
- Als / dat de dokter het vraagt (1%)
- Als het buiten de werkuren kan / als ik verlof krijg (1%)
- Als / dat er al eens kanker vastgesteld is (1%)
- Dat het door de overheid georganiseerd wordt (1%)
- Als het niet meer via mijn eigen artsen kan (1%)
- Als er specifiekere onderzoeken komen (1%)

Basis: alle ondervraagde vrouwen (n = 508)



deelnamen, beschouwt 83% het als
een plicht om deel te nemen aan het
bevolkingsonderzoek als ze een brief
krijgen. Bij de vrouwen die nog niet
deelnamen, is dit 50%.

- Het vertrouwen in het bevolkingson-
derzoek is groot. 88% vertrouwt erop
dat een eventuele borstkanker in een
vroeg stadium ontdekt wordt door het
onderzoek. 

- 17% is geneigd om de mammogra-
fie uit te stellen uit angst voor een
negatief resultaat. Het gaat om 23%
van de vrouwen die nog niet deelna-
men en 11% van de vrouwen die
wel al deelnamen.

- 86% vindt dat de overheid voldoende
informeert over borstkankerpreventie.

5. De resultaten van
de peiling en de
zevende Dag tegen
Kanker
Op de zevende Dag tegen Kanker op
14 september 2006 wilde de VLK het
bevolkingsonderzoek naar borstkanker
een nieuw elan geven. Tijdens een aca-
demische zitting werd een stand van
zaken opgemaakt. Minister Vervotte lan-
ceerde een nieuw actieprogramma om
de deelname aan het bevolkingsonder-
zoek naar borstkanker op te krikken.
Verschillende betrokken partijen, zoals
vertegenwoordigers van de huisartsen,
de gynaecologen en de vrouwenorga-
nisaties, namen het woord. We con-
fronteren hun plannen en voornemens
met de resultaten van de peiling.

De minister wil dat tegen 2012 min-
stens 75% van de vrouwen tussen 50
en 69 jaar deelneemt aan het bevol-
kingsonderzoek. Daarom moeten de
informatie over en de organisatie van
het bevolkingsonderzoek beter aanslui-
ten bij wat vrouwen belangrijk vinden,

zegt ze. Dat betekent dus dat het actie-
programma richtlijnen zal moeten ont-
wikkelen over het omgaan met de angst
voor een negatief resultaat en voor de
straling, met de pijn die gepaard gaat
met het onderzoek en het schaamtege-
voel. Ook praktische zaken zoals het
tijdstip van de afspraak in de radiologi-
sche eenheid mogen geen hindernis
meer vormen. De aangekondigde
samenwerking met de vrouwenorgani-
saties kan ertoe bijdragen dat deze
richtlijnen goed afgestemd zijn op de
wensen van de vrouwen. 

De sensibilisatiecampagnes vormen
een belangrijk onderdeel van het actie-
programma. Zij moeten enerzijds pro-
beren factoren te ontkrachten die vrou-
wen kunnen afschrikken, zoals de angst
voor een negatief resultaat, en ander-
zijds factoren beklemtonen die vrouwen
belangrijk vinden, zoals de zorg voor
de eigen gezondheid. De campagnes
kunnen ervan uitgaan dat erg veel vrou-
wen het bevolkingsonderzoek al blijken

te kennen en dat het vertrouwen in de
nauwkeurigheid van het onderzoek
groot is.

Het bevolkingsonderzoek zorgt voor
meer sociale gelijkheid in de deelname
aan borstkankerpreventie, maar er is

blijvende aandacht nodig voor bepaal-
de minder vertegenwoordigde groe-
pen, zoals de niet-actieve vrouwen, de
laagst geschoolden en de hoogst
geschoolden. Het gaat wellicht ook om
allochtonen, maar daar bevat de pei-
ling van TNS geen gegevens over. De
minister roept dan ook op tot extra
inspanningen om deze doelgroepen
beter te bereiken. De vrouwenorganisa-
ties en de LOGO's moeten hun krachten
bundelen om gerichte acties uit te wer-
ken. LOGO's zijn regionale netwerken
waarin alle instanties op het terrein van
preventieve gezondheidszorg, zoals
huisartsen, ziekenfondsen, diensten
voor gezinshulp en gemeentebesturen,
vertegenwoordigd zijn. Om allochtone
vrouwen te sensibiliseren, is het bijvoor-
beeld belangrijk rekening te houden
met de verschillende sociaal-culturele
achtergrond en eventuele taalproble-
men. De acties mogen zich niet beper-
ken tot sensibilisering. Opdat minder
vertegenwoordigde vrouwen om de
twee jaar zouden deelnemen, moeten
ook andere hindernissen verdwijnen,
bijvoorbeeld problemen met het vervoer
naar de radiologische eenheid. Het
personeel in de eenheid moet op een
aangepaste manier met deze vrouwen
omgaan. Er moet nagedacht worden
over de mededeling van de onder-
zoeksresultaten aan vrouwen met een
verschillende culturele achtergrond of
een laag scholingsniveau. 

Een onderzoek zoals dat van de VLK en
TNS Media zou eigenlijk regelmatig
moeten gebeuren, om te peilen naar de
impact van sensibilisatie en om na te
gaan waarom vrouwen niet deelnemen
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De diagnostische mammografieën bieden voor 
preventiedoeleinden minder kwaliteitsgaranties 

dan de screeningsmammografieën

Op de Dag tegen Kanker lanceerde minister Vervotte een actieprogramma om de deel-
name aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker op te krikken.



of er na één of meer screeningsmammo-
grafieën mee ophouden. Het is dan
ook hoopgevend dat de minister een
uniform monitoringssysteem wil uitbou-
wen om deze gegevens regelmatig te
verzamelen. 

De resultaten van de peiling roepen vra-
gen op over de rol van de huisartsen en
de gynaecologen in het bevolkingson-
derzoek. Diagnostische mammogra-
fieën worden nog vaak gebruikt voor
preventieve doeleinden. Slechts weinig
vrouwen leerden het bevolkingsonder-
zoek kennen via de huisarts of de
gynaecoloog. Bijna de helft van de
vrouwen die nog niet deelnamen aan
het bevolkingsonderzoek, verwijst naar
het advies van de eigen arts of gynae-
coloog als reden om niet deel te
nemen. Artsen kunnen dus een belang-
rijke rol spelen bij het motiveren van de
vrouwen die nog niet deelnamen aan
het bevolkingsonderzoek. Meer dan de
helft van hen zou immers enkel deelne-
men op advies van de eigen huisarts of
gynaecoloog. 

De gynaecologen en huisartsen enga-
geerden zich op de Dag tegen Kanker
om het in de toekomst beter te doen en
vrouwen meer te informeren over en te
verwijzen naar het bevolkingsonder-
zoek. Volgens Dr. Bart Garmyn, de ver-
tegenwoordiger van de huisartsenorga-
nisatie Domus Medica, is het daarom
nodig te werken aan de kennis van art-
sen, aan hun motivatie en aan de
ondersteuning van de artsenpraktijk.

Ten eerste is een verbetering van de
kennis over het bevolkingsonderzoek
belangrijk. Volgens Guido Van Hal,
coördinator van het Regionaal Centrum
voor Borstkankeropsporing Antwerpen,
krijgen artsen tijdens hun opleiding
immers te weinig inzichten aangereikt
over de basisprincipes van een bevol-
kingsonderzoek. Artsen zijn vooral
opgeleid om mensen met lichamelijke
klachten te behandelen. Het komt erop
aan om een goede diagnose te stellen
en dan doe je beter een onderzoek te
veel dan een onderzoek te weinig.
Maar bij een bevolkingsonderzoek, dat
zich richt op een groep van mensen die
in principe gezond zijn, gelden andere
principes. Het bevolkingsonderzoek
moet een evenwicht zoeken tussen

zoveel mogelijk kankers opsporen en
zo weinig mogelijk vals alarm blazen.
Als een preventief onderzoek onterecht
kanker constateert, zorgt dit immers
voor heel wat onnodige angst bij de
vrouw in kwestie. Meestal volgen dan
ook zinloze vervolgonderzoeken en
soms zelfs onnodige behandelingen.
Door onvoldoende kennis van deze
principes combineren artsen een dia-
gnostische mammografie met een echo-
grafie. Maar de echografie drijft het
aantal onterechte kankermeldingen
onaanvaardbaar sterk op.

Domus Medica stelt op haar website
verschillende hulpmiddelen ter beschik-
king om de kennis van de huisartsen
over het bevolkingsonderzoek te verbe-
teren. Er is een aanbeveling voor
goede praktijkvoering, een kennistoets
waarmee huisartsen hun kennis over het
onderzoek kunnen testen en materiaal
om een bespreking van het bevolkings-
onderzoek in de lokale kwaliteitsgroe-
pen van huisartsen te ondersteunen. Dr.
Geert Debruyne van de Vlaamse
Vereniging voor Obstetrie en
Gynaecologie (VVOG) wil met de
VVOG de screeningsmammografie pro-

moten bij de gynaecologen. In het
najaar van 2006 was er daarom een
studiedag over de screeningsmammo-
grafie zonder echografie als evidence
based medicine.

Domus Medica en de VVOG hebben
hun medewerking toegezegd aan een
affichecampagne van Kom op tegen
Kanker. De affiches worden uitgehan-
gen in de artsenpraktijk en maken de
patiënten duidelijk dat de huisartsen en
gynaecologen ondubbelzinnig achter
het bevolkingsonderzoek staan6. 

Om de motivatie van de betrokken art-
sen te verhogen, gaf het RIZIV hun ook
individuele feedback over de mammo-
grafische onderzoeken die uitgevoerd
zijn bij hun vrouwelijke patiënten in de
periode 2001-2004. Deze feedback
geeft de artsen informatie over hun
eigen voorschrijfgedrag en maakt een
vergelijking mogelijk met hun collega-
artsen7. 
Een huisarts die zijn werk goed wil
doen, moet systematisch nagaan welke
cliënten uit de doelgroep aan de beurt
zijn voor de tweejaarlijkse screenings-
mammografie. Daartoe moeten enkele
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Artsen kunnen een belangrijke rol spelen bij het motiveren van de vrouwen die nog niet
deelnamen aan het bevolkingsonderzoek.

Het feit dat het tijdig opsporen van kanker 
belangrijk is om beter te genezen, 

kan veel vrouwen motiveren, 
net als de geruststelling en de zekerheid 

die volgen uit het onderzoek.



'werkingsvoorwaarden' in de praktijk
van de huisarts vervuld zijn. Zo moet de
huisarts bijvoorbeeld beschikken over
een aangepast informaticapakket voor
het beheer van zijn patiëntendossiers.
Dit elektronisch medisch dossier moet
specifieke velden bevatten voor gege-
vens over het bevolkingsonderzoek,

zoals de datum van de vorige screen-
ingsmammografie en de datum van de
geplande screeningsmammografie. Als
de arts het dossier van een vrouw uit de
doelgroep opent, moet er automatisch
een waarschuwing verschijnen in ver-
band met het bevolkingsonderzoek. Het
programma moet een lijst kunnen

maken van alle vrouwen uit de doel-
groep die aan de beurt zijn voor een
screeningsmammografie, zodat de arts
een brief kan sturen aan deze vrouwen.
Domus Medica geeft op haar website
aan welke softwarepakketten hiervoor
geschikt zijn. Ook de overheid houdt
hier sinds kort rekening mee. Zij verleent
een erkenning aan softwarepakketten
voor huisartsen. Op basis van die
erkenning krijgt het softwarebedrijf een
subsidie van het RIZIV per huisarts die
het pakket gebruikt. Tot nu toe hield de
erkenning geen rekening met de moge-
lijkheden van een elektronisch medisch
dossier op het vlak van het bevolkings-
onderzoek, maar Bart Garmyn kondig-
de op de Dag tegen Kanker aan dat dit
zal veranderen. De aanpassing van de
erkenningscriteria betekent echter niet
meteen dat de huisarts ook gebruik
gaat maken van de nieuwe mogelijkhe-
den. Daarom moeten de softwarebe-
drijven in ruil voor hun subsidie veel
meer praktijkondersteuning bieden aan
de huisartsen, zegt Bart Garmyn. Zij
zouden huisartsen moeten helpen bij de
installatie van nieuwe versies van het
elektronisch medisch dossier en bij het
leren gebruiken van de nieuwe moge-
lijkheden. 
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Bijna de helft van de vrouwen die nog niet 
deelnamen aan het bevolkingsonderzoek, 

verwijst naar het advies van de eigen arts of 
gynaecoloog als reden om niet deel te nemen.
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2005 [Web Page] URL http://www.wvc.vlaanderen.be/kanker/ [geraadpleegd op 07/08/2006].
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Intermutualistisch Agentschap.
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Bart Garmyn, vertegenwoordiger van de huisartsorganisatie Domus Medica: 'Het is
nodig om te werken aan de kennis van de artsen, aan hun motivatie en aan de onder-
steuning van de artsenpraktijk.'
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Voor dit onderzoek interviewden we
twintig jongvolwassenen tussen 18 en

28 jaar (zie tabel 1). De geïnterviewde
jongvolwassenen kregen minstens zes

maanden en hoogstens drie jaar gele-
den hun diagnose te horen. Er waren
ook interviews met zeven professionele
zorgverstrekkers: twee artsen (a), twee
verpleegkundigen (v), twee sociaal wer-
kers (sw) en één psycholoog (p) uit het
ziekenhuis die ervaring hebben met de
begeleiding van jongvolwassenen met
kanker (zie tabel 2). Zes van de zeven
geïnterviewde zorgverstrekkers werken
op een afdeling hematologie. Dat was
niet zo gepland, maar de meeste zorg-
verstrekkers die een ruime ervaring met
jongvolwassen kankerpatiënten heb-
ben, werken nu eenmaal op die afde-
ling. Door hun contacten met verschillen-
de jongvolwassenen kunnen de profes-

PROBLEMEN VAN 
JONGVOLWASSENEN MET KANKER

Tabel 1. Geïnterviewde jongvolwassenen

naam leef- aandoening datum zieken- behandelingen gezinssituatie beroep
tijd diagnose huis*

Yvan 24 kanker van 2/2005 az chemotherapie woont bij ouders tuinier
het lymfestelsel

Emma 25 kanker van 6/2004 az chemotherapie, woont bij ouders regent LO
het lymfestelsel radiotherapie

Rik 28 teelbalkanker 2004 uz heelkunde, chemotherapie alleenstaande arbeider
Mia 20 hersentumor 9/2003 uz chemo- en radiotherapie, woont bij ouders middelbaar onder-

experimentele behandeling wijs nog niet
in buitenland afgewerkt

Frank 25 teelbalkanker 1/2005 az heelkunde, chemotherapie samenwonend lesgever volwassen-
enonderwijs

Dirk 26 teelbalkanker begin 2005 uz heelkunde samenwonend project-ingenieur
Joyce 20 leukemie 6/2005 uz chemotherapie, wacht op woont bij ouders studeerde op mo-

transplantatie ment diagnose
Goedele 20 leukemie 5/10/2004 uz chemo- en radiotherapie, woont bij ouders gaat naar school in 

wacht op transplantatie middelbaar onderwijs 
Stefanie 22 eierstokkanker 2005 uz heelkunde, chemotherapie woont bij ouders afgestudeerd, 

werkzoekend
Johan 25 leukemie 1/2004 uz woont bij ouders afgestudeerd, 

werkonbekwaam
David 23 kanker van 10/2005 uz chemotherapie, behandel- woont bij ouders arbeider, in ziekte-

het lymfestelsel ing met eigen stamcellen verlof
Marie 23 kanker van 11/2005 uz chemotherapie samenwonend studente interieur--

het lymfestelsel vormgeving
Jan 26 teelbalkanker 6/2005 az heelkunde, chemotherapie samenwonend, hoofdinspec-teur v/d 

een kindje politie
Piet 23 leukemie 2003 uz beenmergtransplantatie,  woont bij ouders student maatschap-

radio- enchemotherapie pelijk assistent
Silke 21 kanker van 10/2005 uz chemotherapie, woont bij ouders afgest. maatsch.

het lymfestelsel stamceltherapie assistent, heeft
nog niet gewerkt

Nina 28 hersentumor 3/2004 az radiotherapie, heelkunde gehuwd bediende
Frits 21 leukemie 9/2005 az chemo- en radiotherapie woont bij ouders metselaar, 

in ziekteverlof
Michael 24 kanker van 11/2005 az chemo- en radiotherapie woont bij ouders werkt in de fiscale 

het lymfestelsel sector 
Ignace 24 teelbalkanker 2003 az heelkunde, chemotherapie woont bij ouders skimonitor, leraar LO
Florence 20 kanker van 1/2006 az chemotherapie woont bij ouders studente verpleeg--

het lymfestelsel kunde
* uz = universitair ziekenhuis / az = algemeen ziekenhuis

Jongvolwassenen bevinden zich in een sleutelfase van het leven.
Ze worden onafhankelijk van hun ouders en krijgen op verschillen-
de vlakken een andere maatschappelijke positie. Kanker kan dit
proces bemoeilijken, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek en
gepubliceerde getuigenissen van jongvolwassenen met kanker. De
VLK voerde een verkennend onderzoek uit om de psychosociale
problematiek van jongvolwassen kankerpatiënten in kaart te
brengen. Voor de VLK houdt deze problematiek verband met de
psychosociale rechten van de kankerpatiënt: het recht op gelijke
behandeling, het recht op voortdurende psychosociale zorg, het
recht op informatie over de aandoening en de behandeling, het
recht op sociaal welzijn (werk, steun bij financiële problemen, ver-
zekeringen), het recht op palliatieve zorg en op waardig sterven en
het recht op klachtenbemiddeling1.
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sionele zorgverstrekkers de individuele
verhalen in een breder perspectief
plaatsen. Daarnaast maakten we ook
gebruik van andere bronnen, zoals dos-
siers uit het Sociaal Fonds van de VLK.
Meer uitleg over deze keuzes en de
gevolgde methode staat te lezen in een
methodologische nota op www.tegen-
kanker.be/onderzoeksrapport.
Kanker komt in de onderzochte leeftijds-
categorie niet zo vaak voor. In 2001
kregen 138 Vlaamse mannen tussen
18 en 28 jaar te horen dat ze kanker
hadden. Bij vrouwen van die leeftijd
werd de diagnose kanker 183 maal
gesteld. De geïnterviewde jongvolwas-
senen lijden aan teelbalkanker, kanker
van het lymfestelsel, leukemie, hersentu-
moren en eierstokkanker. 

Het onderzoek is gebaseerd op getui-
genissen van jongvolwassenen en zorg-
verstrekkers. Het is een kwalitatief
onderzoek en dus zijn statistische veral-
gemeningen onmogelijk. In de inter-
views kwamen heel wat thema's aan
bod. Dit brede blikveld is geschikt voor
het doel van dit onderzoek, namelijk het
verkennen van de knelpunten op psy-
chosociaal vlak waarmee jongvolwas-
senen met kanker te maken krijgen,
maar het beperkt wel de diepgang.

De knelpunten voor jongvolwassenen
met kanker, kunnen we onderverdelen in
tien gebieden: psychische gevolgen,
uiterlijke veranderingen door kanker en
de behandeling, fysieke belemmeringen,
vruchtbaarheidsproblemen, de aanpak

van de arts, therapeutische hardnekkig-
heid, financiële gevolgen, verzekerin-
gen, werk en studie en de relatie met de
ouders, vrienden en de partner. 

1. Psychische gevol-
gen en psychische
opvang
Kanker en de behandeling betekenen
voor jongvolwassenen een zware klap.
Medische zorgverstrekkers zoals artsen
en verpleegkundigen bieden hulp,
maar ook gespecialiseerde zorgver-
strekkers zoals psychologen en maat-
schappelijk werkers spelen een belang-
rijke rol bij de psychische opvang.
Deze hulp is nog voor verbetering vat-
baar.

De psychische gevolgen van kanker
Het is natuurlijk een schok om de
diagnose 'kanker' te vernemen. Joyce
wil meteen dood, want 'het enige wat
je weet van die ziekte is dat je eraan
sterft'. Ignace is vooral kwaad. Silke
kan niet geloven wat er aan de hand is
en denkt dat ze aan het dromen is. Ze
moet al haar toekomstplannen, zoals
samenwonen en werk zoeken, voor
een tijd opbergen.

Ook de zware behandelingen en de bij-
horende fysieke beperkingen en uiterlijke
veranderingen zorgen voor psychische
problemen. De behandeling van leuke-
mie bijvoorbeeld, met lange periodes
van isolatie, totale lichaamsbestraling en
chemotherapie, is erg belastend.

Tijdens de behandeling komen de jong-
volwassenen in het ziekenhuis terecht
tussen patiënten die meestal heel wat
ouder zijn. Dat is moeilijk.
Jongvolwassenen met kanker hebben
het gevoel alleen te staan, zegt Griet
(a). Ze komen veel vroeger dan ze zelf
verwacht hadden op de afdeling onco-
logie terecht. 

Jongvolwassenen zijn tijdens de behan-
deling vaak optimistisch. Ze vechten
voor hun leven. Maar achteraf duiken
er toch nog problemen op. De terug-
keer naar het gewone, prestatiegerichte
leven is soms moeilijk. Dan dringt het
besef door dat het leven van voor de
kanker onherroepelijk voorbij is, aldus
Simonne (p). Emma voelt zich uitgeput
als ze weer gaat werken. Stefanie weet
niet welke richting ze met haar leven uit-
moet als ze haar studies afgerond heeft. 

Tabel 2. Geïnterviewde professionele zorgverstrekkers

naam functie afkorting specialisatie ziekenhuis
Griet arts a hematologie UZ1
Marcel arts a hematologie UZ2
Gertrude sociaal werker sw hematologie UZ2 
Simonne psycholoog p hematologie UZ2
Maria sociaal werker sw hematologie UZ3
Magdalena verpleegkundige v hematologie UZ1
Filip verpleegkundige v oncologie AZ

De eenzaamheid en de verveling wegen soms zwaar

Voor jongvolwassenen die na de behandeling nog

lange tijd thuis moeten blijven, wegen de eenzaam-

heid en de verveling zwaar door.
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Voor jongvolwassenen die na de
behandeling nog lange tijd thuis moe-
ten blijven, wegen de eenzaamheid en
de verveling zwaar door. Ze zijn niet
meer voortdurend omringd door familie
of verzorgend personeel, zoals tijdens
de behandeling. Soms begint pas ach-
teraf door te dringen hoe ernstig de
ziekte was, maar dan zijn er minder
hulpverleners ter beschikking. De jong-
volwassenen willen weer studeren of
werken, maar dat kunnen ze fysiek nog
niet aan of het mag niet omwille van het
infectiegevaar. Depressieve gevoelens
steken de kop op. 

Sommige jongvolwassenen zijn voor de
rest van hun leven zwaar getekend door
de behandeling en zien de zin van het
leven soms niet meer in, zegt Marcel (a):
'Ze vragen mij dan: "Waarom heb je
mij genezen? Ik kan geen kinderen krij-
gen, ik raak niet aan werk en ik kan niet
lenen om een huis te bouwen." '

Hulp bij psychische problemen

Artsen en verpleegkundigen bieden
hulp bij psychische problemen. Maar
door de toenemende tijdsdruk wordt dit
moeilijker en stijgt de nood aan gespe-
cialiseerde hulpverleners, zoals psycho-
logen. De inschakeling van psycholo-
gen bij de begeleiding van jongvolwas-
sen kankerpatiënten kan volgens
Marcel (a) nog beter. Weinig psycholo-
gen zijn speciaal opgeleid om jonge
kankerpatiënten te begeleiden. Als ze
voor het eerst op een hematologieafde-
ling terechtkomen, kennen ze de medi-
sche achtergrond van deze aandoenin-
gen onvoldoende. Door een tekort aan
middelen hebben ziekenhuizen het ook
moeilijk om de psychologische begelei-
ding verder uit te bouwen. 
Ook de samenwerking tussen arts en
psycholoog verloopt niet altijd optimaal.
Soms moet de psycholoog het werk
opknappen dat de arts niet graag doet.
Frits' arts deelde hem de diagnose mee,
maar het gesprek was zo kort dat hij

geen kans kreeg om vragen te stellen
aan de dokter. Hij kon wel dadelijk met
de psycholoog gaan praten, maar die
had geen antwoord op de vele medi-
sche vragen waar Frits toen mee zat.
Volgens Marcel (a) ontstaan soms span-
ningen door de andere invalshoek van
de arts en de psycholoog. Artsen vinden
hun medisch werk veel belangrijker dan
het werk van psychologen. Psychologen
verwijten artsen een te strikt medische
kijk. Dat kan leiden tot conflicten waar
de patiënt het slachtoffer van is.
Tijdsgebrek bemoeilijkt een vlotte samen-
werking en regelmatig overleg tussen art-
sen en psychologen. Simonne (p) ziet de

samenwerking positiever. De psycho-
loog kan aan de dokter interessante
informatie geven over wat er leeft bij een
jongere. Zo weet de arts waarop hij
moet letten als hij met de jongere praat.
Als jongvolwassenen het na de behan-
deling moeilijk krijgen, is er vaak een
tekort aan opvang en begeleiding.
Piet: 'Ik heb in het ziekenhuis veel gehad
aan de steun van een maatschappelijk
werkster, maar in de thuissituatie is er
niets meer om op terug te vallen. Iemand
die thuis langskomt, gewoon om eens te
kijken hoe het gaat, zou al veel helpen.
Dat hoeft geen psycholoog te zijn. Ook
een lotgenoot die daarvoor is opgeleid,
kan zoiets doen.'

De controleconsultaties na de behan-
deling bieden weinig kansen om over
gevoelens te spreken, meent Piet. Griet
(a) bevestigt dit. Mensen zijn vaak
gespannen als ze op consultatie
komen, bijvoorbeeld omdat ze lang
hebben moeten wachten. Tijdens de
consultatie is er weinig tijd. De arts

wordt gestoord door de telefoon. 
Ook voor de jongvolwassenen zelf is het
na de behandeling moeilijker om contact
op te nemen met psychosociale zorgver-
strekkers in het ziekenhuis. Zelf denken
ze: 'Ik ben genezen, waarom maak ik
mij nu nog zorgen?' Simonne (p) verwijst
mensen soms door naar een zelfstandige
psycholoog of een Centrum voor
Geestelijke Gezondheidszorg, omdat ze
na de behandeling niet graag meer naar
het ziekenhuis komen. Een nadeel is dat
die externe hulpverleners de achterlig-
gende medische problematiek minder
goed kennen.
Emma is na de behandeling wel goed
opgevangen. Toen ze na drie maan-
den weer op controle moest bij de arts,
praatte ze over haar emotionele proble-
men. Ze werd doorverwezen naar een
psychologe van het ziekenhuis. Die stel-
de haar voor om ontspanningstherapie
te gaan doen. Over die therapie is ze
erg tevreden. De psychologe hielp haar
ook om de terugkeer in het gewone
leven te verwerken: 
Emma: 'Ik had een grote knoop in mijn
hoofd en ik kon die niet ontwarren. Ik
zat met allerlei vragen: "als ik minder ga
werken, hoe zit dat dan met mijn finan-
ciële zekerheid? Ik ga samenwonen,
maar ik voel me niet zo goed." Die psy-
chologe heeft me goed geholpen.' 

In sommige ziekenhuizen zijn er ook
revalidatieprogramma's die mensen
begeleiden om weer in het gewone
leven te stappen. Maar in veel zieken-
huizen zijn die nog niet beschikbaar.

Verschillende jongvolwassenen missen
lotgenotencontact – contact met andere
jongvolwassenen die een gelijkaardige
aandoening hebben. Die behoefte
bestaat tijdens de behandeling maar
ook erna, wanneer de jongvolwasse-
nen weer gaan werken of studeren.
Lotgenotencontact is belangrijk om ver-
schillende redenen. Lotgenoten begrij-
pen goed wat vermoeidheid of pijn
voor een kankerpatiënt betekent. Met

Met een lotgenoot kun je makkelijker 

je situatie relativeren. Je voelt dat je 

niet de enige jongere met kanker bent.

In de thuissituatie is er niets meer om op terug te 

vallen. Iemand die thuis langskomt, gewoon 

om eens te kijken hoe het gaat, zou al veel helpen.
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een lotgenoot kun je makkelijker je situ-
atie relativeren. Je voelt dat je niet de
enige jongere met kanker bent. Je leert
hoe anderen hun ziekte ervaren.
Mensen die al verder staan in de
behandeling, kunnen informatie en tips
geven. Leeftijdsgenoten hebben dezelf-
de interesses. Lotgenotencontact kan
mensen ook het gevoel geven dat ze
anderen kunnen helpen. Emma bijvoor-
beeld wil in het ziekenhuis aan de slag
als vrijwilliger om de vragen te beant-
woorden van jongvolwassenen die star-
ten met een behandeling.

In het ziekenhuis zijn de kansen om met
lotgenoten in contact te komen beperkt.
Er komen op een dag slechts enkele
jongeren naar het dagziekenhuis. Het is
ook niet evident om op iemand toe te
stappen en ermee te praten. Je weet
immers niet of iemand daar behoefte
aan heeft, zegt Simonne (p). Soms
beperken medische redenen het lotge-
notencontact. Leukemiepatiënten liggen
wegens infectiegevaar in isolatie. Maar
dat kan deels opgelost worden door
telefoongesprekken en e-mail. 

Sommige jongvolwassenen met een
zeldzame aandoening en een zeldzame
zorgvraag vinden erg moeilijk opvang.
Mia heeft een hersentumor. In het eerste
jaar van haar ziekte zat ze helemaal
alleen thuis. Daarna kon ze een tijdje
terecht in een palliatief dagcentrum,
waar ze tussen veel oudere mensen zat.
Toen haar toestand verbeterde, kon ze
naar een revalidatiecentrum voor mensen
die een beroerte hebben gehad.

Bij de verdere uitbouw van de psycholo-
gische hulp moet rekening gehouden
worden met de grote diversiteit van de
noden. Sommigen hebben behoefte
aan gespecialiseerde psychologische
hulp, maar verschillende jongvolwasse-
nen zeggen dat ze die niet nodig heb-
ben, bijvoorbeeld omdat ze terechtkun-
nen bij vrienden en bij hun partner of
omdat de dokters of de verpleging vol-
doende psychische opvang bieden.
Ook de nood aan lotgenotencontact is
niet te veralgemenen. Sommige jongvol-
wassenen menen dat het vergelijken van
de eigen situatie met die van anderen
voor ongerustheid kan zorgen. Enkelen
willen vooral met hun vrienden omgaan. 

Knelpunten
- Vooral na de behandeling is er een

tekort aan psychosociale zorg. 
- Jongvolwassenen met kanker missen

soms lotgenotencontact.
- Er zijn weinig psychologen die opge-

leid zijn voor de begeleiding van
jonge mensen met kanker.

- De samenwerking tussen de psycho-
loog en de arts loopt niet altijd goed. 

- Er zijn te weinig middelen voor de uit-
bouw van psychosociale hulp in het
ziekenhuis. 

2. Uiterlijke veran-
deringen ten gevol-
ge van kanker en
de behandeling
Kanker en de behandeling veranderen
vaak het uiterlijk van jongvolwassenen.
Dat de chemotherapie haaruitval ver-
oorzaakt, is bekend. Maar sommigen
krijgen ook een opgeblazen gezicht
door de cortisone en een afschilferende
huid door afstotingsverschijnselen na
een stamceltransplantatie. Vooral jong-
volwassen vrouwen zijn door het haar-
verlies erg verdrietig of kwaad.

Door de uiterlijke veranderingen voelen
enkele jongvolwassenen zich geremd
om zich in het openbaar te vertonen.
Ze voelen zich bekeken. 
Marie: 'Ik ging naar een restaurant met
een vriendin. Ik had nog haar, maar
met kale plekken. Op een bepaald

moment deed ik mijn pet af en in een
keer waren alle ogen op mij gericht. De
vrouw naast mij keek mij recht in de
ogen. Daar was ik echt niet goed van.
Ik durfde niet meer buiten te komen.'
Voor jongvolwassenen zijn uitgaan en
vrienden maken erg belangrijk. Wie
niet meer buiten durft te komen, is op dit
vlak uiteraard erg beperkt.

Het verlies van een teelbal is in het soci-
ale verkeer meestal onzichtbaar. Dirk en
Frank zeggen dat ze hier niet zo zwaar
aan tillen. Ze willen ook geen prothese.
Ignace, die beide teelballen kwijt is,
moest in het begin wel een zekere
schroom overwinnen om samen met
andere mannen te douchen na het spor-
ten. Ook hij wil geen prothese, omdat
hij dit beschouwt als een leugen tegen-
over seksuele partners. 

Hulp bij uiterlijke veranderingen

Non-profitorganisaties als de VLK organi-
seren schoonheidssessies. Daar kunnen
mensen met kanker leren hoe ze zich kun-
nen schminken en hoe ze de haaruitval
kunnen verbergen. Emma en Silke
namen al deel aan deze schoonheids-
sessies en zijn er enthousiast over.
Anderen zoeken hulp bij lotgenoten en in
het privé-circuit. Marie krijgt hulp van een
psycholoog om te leren hoe ze moet
omgaan met de reactie van anderen op
haar uiterlijk.Volgens Magdalena (v) zijn
deze sessies, waar verschillende mensen
aan deelnemen, niet voor iedereen een
goede oplossing. Sommige mensen heb-
ben nood aan individuele begeleiding

Sommigen hebben nood aan individuele begeleiding door een schoonheidsspecialiste.
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door een schoonheidsspecialiste die op
de ziekenhuiskamer komt. Dit geldt bij-
voorbeeld voor patiënten die in isolatie
moeten blijven of die erg onzeker zijn
over hun uiterlijk. Deze begeleiding op
de kamer is niet overal voorhanden.

Knelpunten
- Door de uiterlijke veranderingen dur-

ven jongvolwassenen met kanker
zich soms niet meer in het openbaar
vertonen.

- Een schoonheidsspecialiste die indivi-
duele begeleiding biedt bij uiterlijke
veranderingen, is niet in elk ziekenhuis
beschikbaar.

3. Fysieke belemme-
ringen
Kanker en de behandeling zorgen voor
heel wat lichamelijke beperkingen.
De ernst hiervan kan sterk verschillen.
Yvans lichamelijke problemen blijven
beperkt tot misselijkheid op de dag
van de chemotherapie. Maar Mia
krijgt allerlei motorische problemen en
komt een tijdje in een rolstoel terecht.
Ook de duur van deze fysieke proble-

men is erg verschillend. Sommige pro-
blemen treden vooral op tijdens de
behandeling, bijvoorbeeld misselijk-
heid na de chemotherapie. Andere
problemen, zoals vermoeidheid, blij-
ven ook na de behandeling bestaan.
Twee jaar na zijn stamceltransplantatie
ervaart Piet dat hij zijn oude fysieke
conditie nog altijd niet heeft terugge-
vonden. Er zijn ook problemen die niet
verdwijnen. De aantasting van het
beenderstelsel door cortisone kan
levenslange gevolgen hebben.
Problemen die na de behandeling blij-
ven aanslepen, zijn het lastigst om te
verwerken, vindt Jan. 

Die fysieke problemen zorgen voor
heel wat hinder bij activiteiten die
belangrijk zijn voor jongvolwassenen.
Sportieve jongeren hebben het gevoel
dat ze na de behandeling niets meer
kunnen. Het stoort hen dat ze zich 'een
wrak' (Jan) voelen. Het is niet altijd evi-
dent om het werk te hervatten, vooral
voor wie fysiek belastend werk moet
doen. Om infecties tijdens de leuke-
miebehandeling te vermijden, moeten
jongvolwassenen hun sociale contac-
ten sterk beperken: 'Ik mag niet in
grote groepen komen, in ziekenhuizen

moet ik een masker opzetten. Uitgaan
zit er niet meer in.' (Joyce). Door de
grote vermoeidheid kunnen of willen
mensen niet uitgaan. Ook bezoek ont-
vangen is vaak lastig. 'Je sociale leven
gaat kapot,' zegt Silke. Mensen wor-
den soms minder mobiel. Mia stelt vast
dat het niet altijd eenvoudig is om met
de rolstoel de bus of de trein te nemen.
Bij de NMBS moet je 24 uur op voor-
hand verwittigen, zodat onverwachte
uitstapjes met de vrienden er niet meer
inzitten. 
De impact op het leven hangt natuurlijk
sterk samen met de ernst en de duur van
de lichamelijke gevolgen. Dirk is twee
weken afwezig geweest van het werk.
Yvan kan tijdens de negen maanden
durende behandeling niet gaan werken.

Johan kan door zijn sterk verminderde
longcapaciteit twee jaar na de start van
de behandeling nog geen werk zoeken. 

Hulp bij lichamelijke 
beperkingen 

Zorgverstrekkers doen inspanningen om
deze fysieke belemmeringen op te los-
sen of te verzachten. Er is medische
hulp, zoals inspuitingen tegen misselijk-
heid. Mia en Goedele krijgen kinesithe-
rapie om hun motorische vaardigheden
te herstellen. Piet krijgt een heupprothe-
se. Er wordt ook informatie aangebo-
den, bijvoorbeeld over hoe kankerpa-

Op de Dag tegen Kanker vond de workshop 'Make-up en verzorging' plaats. In de loop
van het jaar organiseert de VLK de workshop in verschillende ziekenhuizen.

Door de uiterlijke veranderingen voelen de 

jongvolwassenen zich soms geremd om zich in het

openbaar te vertonen. Ze voelen zich bekeken.  

Sportieve jongeren vinden het erg dat
ze zich na de behandeling een
'wrak' voelen.



16

tiënten best omgaan met vermoeidheid
of hoe ze hun conditie weer kunnen
opbouwen. 
Vooral bij lichamelijke problemen na
de behandeling is er een tekort aan
begeleiding, menen Piet en Emma. Zij
horen dat sommige ziekenhuizen reva-
lidatieprogramma's aanbieden om de
conditie te verbeteren en de terugkeer
naar het gewone leven gemakkelijker
te laten verlopen. Zij ervaren het als
een gemis dat dit in hun ziekenhuis
niet bestaat. Op het moment dat je
behoefte hebt aan revalidatie, is er
ook geen informatie over die program-
ma's, meent Piet. De arts spreekt er niet
over tijdens zijn consultaties en je komt
niet meer in contact met de maat-
schappelijk assistent, die vragen hier-
over zou kunnen beantwoorden. 

De artsen Marcel en Griet geven toe
dat er hier tekorten zijn. In het zieken-
huis van Filip (v) is er wel oncologische
revalidatie voorzien. Die revalidatie
richt zich op de fysieke, psychische en
sociale aspecten van reïntegratie na
een zware behandeling. 
Niet iedereen heeft nood aan dergelij-

ke programma's. Dat zou maar voor
extra verplaatsingen naar het ziekenhuis
zorgen, meent Jan. Maar informatie
over conditieopbouw na de behande-
ling miste hij wel. Sommigen legden
zich neer bij de lichamelijke beperkin-
gen of vonden dat ze die op hun een-
tje konden oplossen. 

Goedele lag verschillende maanden
in een klein kamertje in het zieken-
huis waar ze geen beweging krijgt.
In het begin voelde zij zich nog
redelijk goed. Als zij toen al kinesi-
therapie had gehad, zo meent zij,
zou zij minder last hebben gehad
van de gevolgen van de lichamelij-
ke aftakeling, zoals niet meer kun-
nen stappen.

Knelpunten
- Fysieke problemen ten gevolge van

kanker en de behandeling zorgen
voor beperkingen bij het sporten, bij
sociale contacten en de terugkeer
naar het werk. 

- Revalidatieprogramma's gericht op
de fysieke, psychische en sociale
aspecten van de reïntegratie na een
zware behandeling zijn nog maar
op weinig plaatsen beschikbaar. 

4. Kinderen krijgen
Soms blijft kanker de jongvolwassenen
levenslang achtervolgen door vrucht-
baarheidsproblemen ten gevolge van
de behandeling. De gevolgen voor de
vruchtbaarheid verschillen van behande-
ling tot behandeling. Jongvolwas-senen
met leukemie die een stamceltransplanta-
tie ondergaan, zijn nadien niet meer
vruchtbaar. Bij jongvolwassenen die een
klassieke chemobehandeling krijgen,
voor kanker van het lymfestelsel bijvoor-
beeld, blijft de vruchtbaarheid meestal
bewaard. Na de behandeling moeten
vrouwen wel minstens twee jaar wach-

ten voor ze zwanger worden. Patiënten
met teelbalkanker die nog één teelbal
overhouden, hebben in de toekomst nor-
maal gezien geen probleem.
Als het risico bestaat dat de behande-
ling tot onvruchtbaarheid leidt, is de
oplossing voor mannen eenvoudiger
dan voor vrouwen. Bij mannelijke
patiënten is het meestal mogelijk om
spermastalen te verzamelen en te
bewaren. Verschillende mannelijke
jongvolwassenen lieten inderdaad sper-
ma invriezen. Maar bij Ignace was dit
niet mogelijk. Voor vrouwelijke patiën-
ten is de situatie complexer. Als een
behandeling tot onvruchtbaarheid leidt,
is het mogelijk om stukjes van de eier-
stokken te nemen en in te vriezen, maar
er is weinig bewijs dat die later gebruikt
kunnen worden om er eicellen uit te
oogsten. Bovendien duurt het enkele
dagen om deze ingreep te plannen en
uit te voeren. Bij leukemie is die tijd er
vaak niet. Er zijn ook vragen over de
veiligheid van de stukjes eierstok. Het is
niet uitgesloten dat zij kankercellen
bevatten. Toch liet Joyce deze ingreep
uitvoeren. Silke wil de operatie niet
ondergaan, omdat de slaagkans
beperkt is en er al zoveel andere onder-
zoeken en behandelingen zijn. 

Vruchtbaarheidsbehandelingen zijn vrij
duur. Het bewaren van sperma kan
500 euro voor vijf jaar kosten (zie ver-
der). Emma en Marie (kanker van het
lymfestelsel) kregen inspuitingen tijdens
de behandeling om de kans op het
behoud van de vruchtbaarheid te verho-
gen. Zij betaalden ongeveer 2.000
euro. Het effect van deze inspuitingen is
niet bewezen2.
De mogelijke vruchtbaarheidsproblemen
tengevolge van de behandeling dringen
eerst niet goed door, omdat jongvolwas-
senen vlak na de diagnose zoveel te ver-
werken krijgen. De consultatie bij de
gynaecoloog komt nog eens bovenop
al het andere zorgwekkende nieuws.
Maar later komt de bezorgdheid hier-
over meer op de voorgrond. Ook het feit
dat je na de behandeling minstens twee
jaar moet wachten om zwanger te wor-
den, vindt Marie vervelend. 
Vruchtbaarheidsproblemen ten gevolge
van de behandeling kunnen voor pro-
blemen zorgen in de communicatie tus-
sen arts en patiënt. Aangezien vrucht-
baarheid niet de eerste zorg is van

Sportieve jongeren hebben het gevoel dat ze na de

behandeling niets meer kunnen. Het is ook niet 

altijd evident om het werk te hervatten, 

vooral voor wie fysiek belastend werk moet doen.

Fysieke problemen zorgen voor hin-
der bij activiteiten die belangrijk zijn
voor jongvolwassenen. 
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jongvolwassenen met kanker, is het voor
de arts niet eenvoudig om hierover te
spreken. Vooral bij 18-jarigen die nog
niet echt bezig zijn met kinderen krij-
gen, is het moeilijk om dit onderwerp
nog eens ter sprake te brengen boven-
op al het andere slechte nieuws. Bij
oudere mensen die al een partner heb-
ben, loopt het gesprek gemakkelijker.
Soms kan het afstaan van geslachtscel-
len het leven van de patiënt in gevaar
brengen, omdat de behandeling erg
dringend moet worden opgestart. De
arts neemt dan een rationele beslissing
en brengt het thema niet ter sprake. De
patiënt kan hem dat achteraf kwalijk
nemen, zegt Marcel (a).

Kanker en de behandeling ervan zor-
gen niet alleen voor vruchtbaarheids-
problemen, ze brengen mensen ook
aan het twijfelen of ze het nog aan-
kunnen om kinderen op te voeden en
of de kinderen gezond zullen zijn.
Ook de angst om te hervallen roept
heel wat vragen op. Nina vraagt
zich af of het nog wel verantwoord is
om kinderen te krijgen. Kanker zit bij
haar immers in de familie. 

Knelpunten
- Vruchtbaarheidsproblemen betekenen

dat jongvolwassenen de ziekte voor
de rest van hun leven meedragen. 

- Voor vrouwen die een kankerbehan-
deling krijgen, is nog geen goede
oplossing voorhanden om hun vrucht-
baarheid te behouden. 

- De prijs van de vruchtbaarheidsbe-
handelingen is hoog.

5. De relatie met de
artsen
De jongvolwassenen schetsen een
genuanceerd beeld over de relatie met
de artsen. Sommigen wijzen op knel-
punten, maar niemand is volledig onte-
vreden. Yvan, Rik en Michael hebben
helemaal geen klachten. 

Frits, David, Silke, Ignace en Florence
hebben ervaren dat de artsen hun
symptomen eerst niet ernstig namen en
dat het erg lang duurde voor de arts
dacht aan een ernstige aandoening. Zij
klaagden bij herhaalde bezoeken aan

de dokter over symptomen als ver-
moeidheid,  vermageren en ontstekin-
gen. Hun huisarts stelde eerst een ande-
re diagnose, zoals allergie of stress.
Wanneer ze dan een specialist
opzochten, zag ook die niet meteen
wat er aan de hand was. Soms
besteedde hij weinig aandacht aan de
symptomen: 
Silke: 'Ik had verschillende gezwellen
op mijn borsten. Dat zag er echt
vreemd uit. Maar die radioloog keek
daar niet naar. Hij zei wel dat hij een
bepaald onderzoek niet ging doen,
omdat ik er nog te jong voor was. Na
enkele minuten stond ik weer buiten.
Toen was ik erg kwaad.'

Pas na enkele maanden en bezoeken
aan verschillende dokters kwamen ze
bij een dokter terecht die het probleem
ernstig nam en de diagnose 'kanker'
stelde. Blijkbaar is het soms moeilijk
voor artsen om voor een zeldzame aan-
doening, zoals kanker bij jongvolwas-
senen, snel tot een juiste diagnose te
komen. 
Dit hangt nauw samen met een
ander knelpunt: artsen werken niet
altijd goed samen met elkaar. Zo wil-
len lokale artsen het werk zelf
opknappen, hoewel een doorverwij-
zing naar een meer gespecialiseerd
centrum aangewezen is. Ignace
ging drie maal in negen maanden
tijd naar de uroloog in een lokaal
ziekenhuis. Die stelde hem telkens
gerust. Uiteindelijk ging hij naar een
uroloog in een ander ziekenhuis, op
aandringen van zijn moeder, die het
niet vertrouwde. Twee dagen later
werd zijn teelbal verwijderd. Later
moest de chirurg ook de andere teel-
bal wegnemen. Er konden geen
spermastalen worden genomen.
Stefanie ging met haar eierstokkan-
ker eerst naar een kleiner ziekenhuis.
Ze is niet tevreden over de manier
waarop de chirurg met haar omging.
Hij zei haar: 'Ik zal veel moeten
wegsnijden'’ Daardoor zou ze

onvruchtbaar worden. Stefanie ging
dan op eigen initiatief naar een UZ.
Hier had ze een heel andere erva-
ring. De arts besprak wat met de
nog niet aangetaste eierstok kon
gebeuren. Het was voor haar
ondenkbaar dat ze onvruchtbaar zou
worden. Tijdens de operatie deed
de arts er dan ook alles aan om de
eierstok te behouden. 

Soms is er sprake van tegenstrijdige
informatie en een gebrekkige doorstro-
ming van informatie. Daaruit blijkt dat
de samenwerking en de communicatie
tussen artsen in hetzelfde ziekenhuis
beter kan: 

Silke: 'Ik kreeg te maken met verschil-
lende dokters en ik kreeg vaak tegen-
strijdige informatie te horen. De ene
zei dat stamceltherapie niet zoveel
voorstelt, de andere zei dat ik daar
erg ziek zou van zijn.'

Over de informatieverstrekking zijn er
nog andere klachten, bijvoorbeeld over
de begrijpelijkheid. Soms antwoorden
artsen ook naast de kwestie op een
vraag. Florences moeder las in de krant
dat kanker van het lymfestelsel met T-cel-
len moeilijk te genezen valt: 'Ik had T-cel-
len. Mijn mama vroeg aan de arts of
dat bericht klopte. Hij gaf een uitleg over
hoe die cellen ontstonden. Wij snapten
dat niet, maar wij wilden gewoon
weten of ik kon genezen, maar op die
vraag gaf hij geen antwoord. ' Soms is
er ook te weinig informatie. Goedele
wacht nu op een stamceltransplantatie,
maar over de zoektocht naar een donor
hoort ze te weinig: 'Ik vraag bijna elke
week of ze er nog geen gevonden heb-
ben. Het is natuurlijk moeilijk om een
donor te vinden, maar ze geven ons
daar veel te weinig informatie over.
Omdat ik nu tamelijk goed ben, zoeken
ze er volgens mij niet naar. Als ik echt
ziek zou worden, zullen ze wel snel
naar zoeken.'
Artsen zijn niet allemaal even goed in

Het idee dat artsen bij een jongere alles op alles

moeten zetten, zorgt er voor dat de behandeling soms

verder gaat dan goed is voor de jongvolwassene.
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het voeren van een slechtnieuwsge-
sprek.
De arts die Mia meedeelde dat ze
een hersentumor had, pakte het niet
bijzonder fijngevoelig aan: ‘Hij zei
me gewoon: ‘Je zult niet lang meer
leven.’ Frits' arts zei: 'Ik ga er geen
doekjes om winden, je hebt leuke-
mie.' Hij zei zijn assistente dat ze
maar de psychologe moest bellen en
ging daarna weg. 

De jongvolwassenen vinden een per-
soonlijke relatie met een arts die ze ver-
trouwen belangrijk. Marie mist vertrou-
wen omdat ze op consultatie telkens
met een andere arts te maken krijgt. Die
artsen moeten telkens haar dossier inkij-
ken om te weten hoe het met haar
gesteld is. 

Over de organisatie van de zorg in het
ziekenhuis zijn er enkele klachten. Bij
Jan vergaten verpleegkundigen enkele
malen een cytostatica-infuus te hangen,
zodat hij telkens een dag langer in het
ziekenhuis moest blijven. Ook over de
lange wachttijden bij een consultatie is
hij ontevreden. Silke moest na toedie-
ning van chemotherapie in het ruggen-
merg een paar uur blijven liggen. Maar
omdat de dagkliniek sloot en ze naar
huis moest, kreeg ze hevige hoofdpijn
en belandde ze de dag nadien weer in
het ziekenhuis. 

Knelpunten
- Het duurt vaak lang voor jongvolwas-

senen met kanker een correcte
diagnose krijgen. 

- De samenwerking tussen artsen is niet
altijd goed en er is te weinig doorver-
wijzing naar een meer gespeciali-
seerde arts.

- Andere klachten hebben te maken
met het slechtnieuwsgesprek,
tegenstrijdige of onbegrijpelijke
informatie, een gebrek aan infor-
matie, een onpersoonlijke relatie
met de arts en een gebrekkige
organisatie van de zorg in het zie-
kenhuis.

6. Therapeutische
hardnekkigheid
Tijdens een verkennend gesprek voor
dit onderzoek merkte een verpleegkun-
dige van een afdeling hematologie op
dat therapeutische hardnekkigheid bij
jongvolwassenen met kanker (18-28
jaar) een probleem vormt. Daarom
vroegen we in de interviews met de
zorgverstrekkers of therapeutische
hardnekkigheid voorkomt bij jongvol-
wassenen en hoe zorgverstrekkers
daarmee omgaan. Ook de rol van
palliatieve zorg, die bedoeld is als
alternatief voor deze hardnekkigheid,
kwam aan bod.

Therapeutische hardnekkigheid
volgens de zorgverstrekkers

Therapeutische hardnekkigheid is het
volharden in medische behandelingen
zelfs indien ze zinloos en schadelijk
voor de patiënt geworden zijn. Vooral
bij levensbedreigende aandoeningen
zoals kanker is therapeutische hardnek-
kigheid een groot risico3. 
Therapeutische hardnekkigheid komt
ook voor bij jonge kankerpatiënten, zo
blijkt uit de interviews met professione-
le zorgverstrekkers. Het aantal geïnter-
viewde zorgverstrekkers is vrij beperkt,
maar het is toch betekenisvol dat ver-

zorgers uit drie universitaire hematolo-
gische centra en één afdeling oncolo-
gie van een groot AZ deze hardnek-
kigheid bij jongvolwassenen als een
probleem ervaren. Griet (a) erkent het
bestaan van therapeutische hardnek-
kigheid: 'Ik zie dat ook in ons zieken-
huis. Artsen proberen nog iets te vin-
den, ook als ze weten dat het er niet
meer is. We hebben onlangs nog
iemand opgenomen voor een therapie
van een maand, hoewel het bijna
zeker was dat het niet goed zou
gaan. Ik heb die patiënte gisteren
gezien en ze zei me: "Ik heb hier vijf
weken zinloos gelegen". Ze had
gelijk. Dat is een groot probleem.' 

Ook Gertrude (sw) heeft ervaring met
therapeutische hardnekkigheid: 'Ik heb
zeker al een aantal keer meegemaakt
dat artsen heel ver zijn gegaan. De ver-
pleegequipe vond dat het echt moeilijk
was om verder te gaan. Zij vonden het
vechten tegen de bierkaai.'

Marcel (a) erkent therapeutisch hardnek-
kig te zijn, maar het is volgens hem ook
een positief kenmerk voor een arts op
hematologie. Hardnekkigheid is nodig
om mensen te genezen. Maar ook hij
denkt soms: 'Jongens, waar beginnen
we nog aan?'

Simonne (p) merkt op dat er wel inspan-
ningen gebeuren voor jongeren bij het
levenseinde. Mensen die niet naar de
afdeling intensieve zorg willen of die
thuis willen sterven, kunnen rekenen op
de medewerking van het zorgteam.

Therapeutische hardnekkigheid vindt
zijn oorsprong in de dynamiek van de

Artsen zijn niet allemaal even goed

in het voeren van een slechtnieuwsgesprek.

Jongvolwassenen hebben behoefte aan lotgenotencontact. Tijdens de behandeling
maar ook erna.
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relatie tussen arts, patiënt en omgeving,
stelt Wim Distelmans3. Dit blijkt ook uit
de interviews. De leeftijd van de jong-
volwassenen versterkt de dynamiek die
tot hardnekkigheid leidt. 

Artsen zijn geneigd om op therapeu-
tisch vlak hardnekkiger te zijn bij jonge-
ren. Bij ouderen is het makkelijker om
over te schakelen op comforttherapie
dan bij iemand van twintig, zeggen
Griet (a), Gertrude (sw) en Filip (v). Er
zijn ook objectieve redenen om bij
jongvolwassenen verder te gaan. De
overlevingscijfers bij jongvolwassen
kankerpatiënten zijn beter dan bij oude-
re kankerpatiënten. Ze zijn nog sterk en
kunnen meer aan dan een oudere per-
soon. Maar het idee dat artsen bij een
jongere alles op alles moeten zetten,
zorgt er toch voor dat de behandeling
soms verder gaat dan goed is voor de
jongvolwassene, meent Gertrude (sw,
UZ2). Therapeutische hardnekkigheid
komt soms ook voort uit een communica-
tieprobleem. Het is voor een arts moei-
lijk om aan een jongvolwassene, die
normaal nog een heel leven voor zich
heeft, het nieuws te brengen dat er geen
behandelingsopties meer zijn. De vrees
dat de jongvolwassene zou denken dat
de dokter hem laat vallen of dat de arts
ondeskundig is, speelt hier een rol.

De patiënt zelf kan aandringen op een
bijkomende zinloze behandeling,
omdat hij angst heeft om te sterven of
over onvoldoende informatie beschikt3.
Als jongeren van hun arts nog een thera-
peutische mogelijkheid voorgelegd krij-
gen, is het veel moeilijker voor hen om
te stoppen dan voor oudere mensen. 
Gertrude (sw): 'Als de dokter aan een
jongere zegt: "Ik kan dit nog doen", wie
kan dan zeggen: "Ik wil toch dat je
ermee stopt"? Dan moet je al heel stevig
in je schoenen staan.' 

Marcel (a) probeert wel bepaalde gren-
zen af te spreken met jongeren die niet
wensen op te houden met de behande-
ling: 'Ik probeer met patiënten af te spre-
ken dat we nog een behandeling gaan
geven, maar dat we niet meer naar
intensieve zorgen gaan. Ik vind het
immers niet fair om patiënten die bijna
geen kans hebben, op een intensieve
afdeling eindeloos in leven te houden.
Dat is niet fair tegenover de patiënt, de

ziekteverzekering en de intensieve afde-
ling die maar vijftien bedden heeft.' 

Ook de familie van de jongvolwassene
speelt een rol in therapeutische hardnek-
kigheid. Vaak is het moeilijk om het
levenseinde en het stopzetten van een
curatieve behandeling te bespreken met
de ouders. Dat maakt het ook moeilijker
voor de jongvolwassenen om het thema
openlijk met de arts te bespreken.
Daardoor weet de arts niet goed wat de
wensen zijn van de jongvolwassenen. 

Er zijn ook zorgverstrekkers zoals Maria
(sw) en Magdalena (v) die niet akkoord
gaan met het gebruik van de term 'the-
rapeutische hardnekkigheid'. Het gaat
volgens hen om de wil om te leven.
Jongvolwassenen willen elke kans grij-
pen. In situaties waarin behandelingen
niet meer zinvol zijn, moet de vrije
keuze van de patiënt gerespecteerd
worden, zegt Magdalena (v). Wie wil
doorgaan, heeft dat recht.

Palliatieve zorg

Sinds de jaren 1980 is in België een
beweging op gang gekomen die rea-
geert tegen de puur medische benade-
ring van het sterven en de therapeuti-
sche hardnekkigheid. Een belangrijk
onderdeel van deze tegenreactie is de
palliatieve zorgbeweging. Palliatieve
zorg streeft naar een verbetering van de
omstandigheden van het levenseinde.
Palliatieve zorg zet zich in voor de
erkenning dat individuen meer nodig
hebben dan fysieke zorg. Niet alleen
de artsen verstrekken zorg, maar een
heel team van familie, vrienden, ver-
pleegkundigen en vrijwilligers. Er is aan-
dacht nodig voor het emotionele, spiri-
tuele, sociale en fysieke aspect van de
mens4. Palliatieve zorg ijvert ook voor
het behoud van de integriteit van de
menselijke persoon bij het levenseinde.
In België is er de voorbije twintig jaar
een uniek wettelijk en organisatorisch
kader uitgebouwd om deze palliatieve
zorg te ondersteunen in de thuiszorg en
in het ziekenhuis. 

Deze palliatieve zorg zou ook kunnen
bijdragen tot het terugdringen van de
therapeutische hardnekkigheid bij jong-
volwassenen. Daarom vroegen we de

professionele zorgverstrekkers hoe de
palliatieve zorg voor jongvolwassenen
opgezet is. Drie zorgverstrekkers menen
dat het beschikbare aanbod min of
meer volstaat. De beschikbare palliatie-
ve zorg kan ook bij jongvolwassen kan-
kerpatiënten ingezet worden. Filip (v)
wijst als enige op de belangrijke rol van
het palliatieve supportteam. De palliatie-
ve supportteams in de ziekenhuizen
bestaan uit een geneesheer-specialist,
een verpleegkundige en een psycho-
loog. De taak van het team is het invoe-
ren van een palliatieve zorgcultuur in het
ziekenhuis en het verzekeren van de
continuïteit van de zorg als een termi-
nale patiënt het ziekenhuis verlaat5.
Maria (sw) en Gertrude (sw) werken
samen met de palliatieve thuiszorg als
een palliatieve jongere naar huis gaat.
Volgens Gertrude komt er in de thuissitu-
atie soms ruimte om over de nakende
dood te praten, een ruimte die er in het
ziekenhuis niet was, want in het zieken-
huis 'moet er behandeld worden'. Op
één afdeling hematologie is er een
werkgroep over het einde van het
leven. Deze werkgroep werkt ook
samen met de palliatieve samenwer-
kingsverbanden, die in een bepaalde
regio het palliatieve zorgbeleid coördi-
neren, en de palliatieve thuiszorg.

Volgens Griet (a) is er een aanbodtekort
in de palliatieve zorg. Dat vertaalt zich
in wachtlijsten voor de palliatieve een-
heden in de ziekenhuizen, waar patiën-
ten in een terminale fase terechtkunnen
voor gespecialiseerde zorg. 
Griet: 'De jongeren die de laatste jaren
thuis gestorven zijn, werden onder-
steund door de palliatieve thuiszorg.
Maar niet alle ouders kunnen het aan
om hun kind thuis op te vangen. Daarom
zijn de palliatieve eenheden belangrijk.'
Dit aanbodstekort is evenwel niet te ver-
algemenen tot heel Vlaanderen.

Andere zorgverstrekkers wijzen erop
dat jongvolwassenen met hematologi-
sche kanker weinig gebruik maken van
de beschikbare palliatieve zorg.
Palliatieve zorg zou voor hen niet echt
nodig zijn. Jongeren zouden geen palli-
atieve zorg wensen, maar gaan liever
door met de curatieve behandeling,
zegt Magdalena (v)
Volgens Marcel (a) is palliatieve zorg
niet echt nodig voor jongeren met een
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hematologische kanker. De tijd tussen
het opgeven van de therapie om de
ziekte te stabiliseren en het overlijden, is
op hematologie erg kort. 'Op andere
kankerafdelingen zijn er veel patiënten
die hervallen zijn en voor wie geen cura-
tieve behandeling meer bestaat. De
vraag is dan wat je die patiënten in de
laatste maanden van hun leven kunt bie-
den. Maar dat soort patiënten hebben
wij niet.' Hij weet dan ook niet goed
hoe de palliatieve zorg werkt. Voor ter-

minale patiënten probeert hij de zorg zo
te organiseren dat zij in optimale
omstandigheden naar huis kunnen gaan
en dat de zorg in het ziekenhuis tot het
strikt noodzakelijke wordt beperkt. 

Bij de palliatieve zorg voor jongvolwas-
senen met een hematologische aandoe-
ning stellen enkele zorgverstrekkers blijk-
baar kritische vragen. Het aanbod
schiet tekort of zou niet tegemoetkomen
aan de noden van jongvolwassenen.
Aangezien therapeutische hardnekkig-
heid en communicatie over het levens-
einde bij jongvolwassenen volgens ver-
schillende zorgverstrekkers problema-
tisch zijn, is hier nochtans een taak weg-
gelegd voor de palliatieve zorg.
Voorvechters van de palliatieve zorgbe-
weging wijzen erop dat palliatieve
zorg ook al vóór de terminale fase zou
moeten starten. Het is logisch dat artsen
bij jongvolwassenen een sterk curatieve
reflex hebben, maar de palliatieve sup-
portteams zouden vroeger ingescha-
keld moeten worden. Er moet immers al
vóór de terminale fase nagedacht wor-
den over wat er moet gebeuren als de
behandeling mislukt. Een tijdige inscha-
keling van palliatieve zorg kan eventu-
eel de kwaliteit van de laatste levensfa-
se verbeteren3. Daarom is wellicht meer
opleiding en sensibilisatie nodig bij art-

sen in verband met de mogelijkheden
van palliatieve zorg 4.

Knelpunten
- Bij jongvolwassenen met kanker is

therapeutische hardnekkigheid een
probleem, vinden verschillende zorg-
verstrekkers.

- De tijdige inschakeling van de pallia-
tieve zorg bij jongvolwassenen met
kanker kan bijdragen tot een hogere
kwaliteit van de laatste levensfase.

7. De financiële
gevolgen
De jongvolwassenen hebben erg uiteen-
lopende ervaringen met de financiële
impact van kanker. Goedele ervoer een
zware financiële belasting. Anderen
noemen de belasting 'beperkt'. Maar
een 'beperkte' belasting betekent niet
voor alle mensen hetzelfde. Jan heeft
100 euro uit eigen zak betaald, Frits
betaalt verschillende maanden een
eigen bijdrage van ongeveer 250 euro
per maand en vindt dat 'goed te doen'.
De financiële gevolgen voor de jongvol-
wassene hangen af van het type behan-
deling, het inkomensverlies, de hospitali-
satieverzekering en de mate waarin de
ouders voor ondersteuning zorgen. De
beschikbaarheid van en informatie over
ondersteuning van de overheid laten
soms te wensen over. 

Uitgaven voor de behandeling

Sommige kankers zoals niet-uitgezaaide
teelbalkanker brengen weinig extra uitga-
ven met zich mee. De langdurige en
intensieve behandeling van leukemie
daarentegen wordt lang niet volledig

terugbetaald. Een dossier van een jong-
volwassene met leukemie die een aan-
vraag voor financiële steun indiende bij
het Sociaal Fonds van de VLK geeft een
idee van de eigen uitgaven. Lars kreeg in
2005 een behandeling voor leukemie.
Hij was toen 25 jaar en woonde samen.
De eigen bijdragen in de kost van de
behandeling bedroegen 6.291 euro.
Het systeem van de maximumfactuur
zorgde voor een beperking van de eigen
bijdragen tot een inkomensafhankelijk
plafond. Voor Lars' gezin bedroeg dit pla-
fond 450 euro. Het idee achter dit pla-
fond is dat de draagkracht van dit gezin
voor medische uitgaven 450 euro
bedraagt. Maar niet alle kosten tellen
mee voor deze maximumfactuur en som-
mige kosten komen dus nog eens boven-
op deze 450 euro. Tijdens verschillende
ziekenhuisverblijven tussen maart en
december 2005 betaalde Lars 1.485
euro aan niet-terugbetaalde producten,
zoals vitamines en pijnstillers. Voor de
bestraling van bloedproducten, een niet-
terugbetaalde verstrekking om de veilig-
heid van de transfusie te verhogen,
betaalde hij 638 euro. Hij betaalde 500
euro voor de bewaring van spermastalen
gedurende vijf jaar. Al die kosten werden
niet meegerekend als eigen bijdrage in
de teller van de maximumfactuur en kwa-
men dus bovenop de 450 euro eigen bij-
dragen. Alles samen betekent dit dat Lars
3.073 euro uit eigen zak moest betalen. 

Ten slotte kunnen ook de telefoonrekenin-
gen in sommige ziekenhuizen hoog
oplopen. Dat lijkt misschien een luxepro-
bleem, maar voor iemand die maan-
denlang in isolatie ligt omwille van het
infectiegevaar bij een stamceltransplan-
tatie, is het dat niet. 

Inkomensverlies

Door sommige behandelingen zijn
jongvolwassenen lange tijd werkonbe-
kwaam. Voor werkende jongvolwasse-
nen betekent dit uiteraard een groot
inkomensverlies. Sommige jongvolwas-
senen klagen over het beperkte bedrag
dat ze krijgen van het ziekenfonds.
Emma ervaart dit als een belemmering
voor de toekomst. Ze wil sparen, maar
door het lage bedrag lukt dat niet.
Uitgaan met vrienden wordt moeilijker,
menen Yvan en Emma. 

Een tijdige inschakeling van palliatieve zorg 

kan eventueel de kwaliteit van de laatste levensfase

verbeteren. Daarom is wellicht meer opleiding en 

sensibilisatie nodig bij artsen in verband met de

mogelijkheden van palliatieve zorg.
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De hospitalisatieverzekering

Jongvolwassenen die een beroep kun-
nen doen op een hospitalisatieverzeke-
ring van henzelf of van hun ouders, kun-
nen niet-terugbetaalde behandelings-
kosten vaak verhalen op deze verzeke-
ring. Voor de dure behandeling van leu-
kemie kan een hospitalisatieverzekering
een groot verschil maken. Joyce werd
zes maal gedurende verschillende
weken gehospitaliseerd. Dat kostte haar
telkens ongeveer 500 euro. De hospita-
lisatieverzekering betaalde dit bedrag
terug. In het gezin van Goedele is geen
hospitalisatieverzekering. De kosten van
de leukemiebehandeling wegen zwaar
op het gezinsbudget, ook al omdat
haar moeder is gestopt met werken om
voor haar te kunnen zorgen. Lars sloot
een hospitalisatieverzekering af bij een
ziekenfonds na de diagnose. Hij heeft
de eerste vijf jaar van de aansluiting
recht op een forfaitaire vergoeding van
20 euro per ligdag, met een maximum
van 600 euro. Na aftrek van dit
bedrag blijft er nog 2.473 euro voor
zijn rekening. 

Ouders

Vaak vangen de ouders een deel van
de kosten en het inkomensverlies op.
Maar jongvolwassenen vinden de
afhankelijkheid van hun ouders wel ver-
velend. Johan wil op eigen benen
staan, maar dat kan niet.
Jongvolwassenen die langdurig ziek
zijn, een zware behandeling krijgen en
geen beroep kunnen doen op hun
ouders, hebben het moeilijk, stelt
Gertrude (sw). 

Andere financiële hulp

Drie jongvolwassenen doen een
beroep op een benefiet of een carita-
tieve instelling. Jongvolwassenen ver-
melden ook nog verschillende tege-
moetkomingen van overheidswege
waar ze een beroep op doen: ver-
hoogde kinderbijslag, korting op elek-
triciteits- en telefoonrekeningen, loop-
baanonderbreking voor de ouders om
voor de zieke jongvolwassene te kun-
nen zorgen, een uitkering voor perso-
nen met een handicap.

Problemen met de informatie
over en de beschikbaarheid
van tegemoetkomingen

Om een beroep te kunnen doen op
financiële hulp, moet je weten dat de
hulp bestaat. De hulp moet in voldoen-
de mate en binnen een redelijke termijn
voorhanden zijn6. Deze voorwaarden
zijn niet altijd vervuld. 

Soms geven mensen onnodig geld uit
omdat ze niet op de hoogte zijn van
een tegemoetkoming. Emma verneemt
pas na haar verplaatsingen naar het UZ
dat er een kilometervergoeding is voor
deze verplaatsingen. Goedele betaalt
in de apotheek 100 euro voor glucose-
strips. Die heeft ze nodig voor haar sui-
kerziekte ten gevolge van de behande-
ling. Personen die minstens twee keer
per dag insuline spuiten, kunnen de glu-
cosestrips gratis krijgen. Daartoe moet
het diabetescentrum in het ziekenhuis
wel enkele administratieve stappen zet-
ten, maar dat wist Goedele niet. Het
geld kan ze niet terugvorderen7. 
Voor bepaalde tegemoetkomingen gel-
den ook erg lange wachttijden. Dat is

bijvoorbeeld het geval voor de ver-
hoogde kinderbijslag, waarop zieke
en invalide kinderen jonger dan 21
jaar recht hebben. Door de informati-
sering van de aanvraagprocedure en
een efficiënter dossierbeheer zou de
tijd voor het verkrijgen van verhoogd
kindergeld in 2006 wel ingekort zijn
van twaalf tot zes maanden11. Voor
Mia werd een traplift aangevraagd bij

het Vlaams Fonds voor Personen met
een Handicap. Een firma die samen-
werkt met het Vlaams Fonds kwam die
traplift plaatsen zonder dat het gezin
het verschuldigde bedrag hoefde voor
te schieten. Er gold een wachttijd van
één jaar tussen het moment van de
aanvraag en de plaatsing. De levens-
verwachting van Mia was op het
moment van de aanvraag minder dan
een jaar. Mia doet het gelukkig beter
dan verwacht zodat ze de traplift toch
nog kan gebruiken.

De procedure om bepaalde uitkeringen
te krijgen, stuit op ongenoegen. Vooral
de rol van de medisch adviseur ligt
onder vuur. Die adviseur is een arts die

Als jongeren ziek worden in de wachttijd 

- dat is de periode tussen het afstuderen en de 

aanvang van het recht op een wachtuitkering - 

weten de verschillende sociale diensten blijkbaar niet

goed welke raad ze moeten geven.

Jongeren ervaren de vermindering van inkomsten bij langdurige ziekte als een hypo-
theek op hun sociaal leven.
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de technische kant van de ziekteverzeke-
ring in het oog moet houden. Tijdens de
arbeidsongeschiktheid kunnen patiënten
worden opgeroepen door de adviseur.
Die beslist dan of iemand al dan niet
weer aan het werk moet. Ook voor de
toekenning van tegemoetkomingen
zoals de verhoogde kinderbijslag is het
advies van de medisch adviseur nodig8

9. Mia klaagt erover dat ze bij aanvra-
gen voor verschillende uitkeringen tel-
kens weer werd geconfronteerd met een
adviseur die haar telkens dezelfde vra-
gen stelde, hoewel de diagnose 'hersen-
tumor' toch zou moeten volstaan om dui-
delijk te maken dat ze ernstig ziek was.
De werkwijze van de adviseurs botst
vaak met de situatie van leukemiepatiën-
ten. Piet kreeg verschillende keren een
oproepingsbrief van de adviseur. Telkens
antwoordde hij via zijn behandelende
arts dat hij niet naar de praktijk van de
adviseur kon gaan wegens infectiege-
vaar. Uiteindelijk kwam de medisch
adviseur aan huis, maar na het onder-
zoek deelde hij mee dat hij niet snapte
waarom Piet niet zelf naar het onder-
zoek kon komen. 

Een stap vooruit is wel dat het onder-
zoek door de medisch adviseur sinds
juni 2006 in bepaalde gevallen niet
meer hoeft. De adviseur kan een beslis-
sing nemen op basis van verslagen van
de behandelende arts. Deze maatregel
is onder andere bedoeld voor kanker-
patiënten. Voorlopig geldt de procedu-
re enkel voor de inkomensvervangende
tegemoetkoming en de integratietege-
moetkoming voor personen met een
handicap10. Voor de verhoogde kinder-
bijslag is een beslissing op basis van
verslagen van de arts gepland11. 

Bij de overgang van studeren naar wer-
ken kan er voor een zieke jongvolwas-
sene het een en het ander mislopen. Als
jongeren ziek worden in de wachttijd,
de periode tussen het afstuderen en de
aanvang van het recht op een wachtuit-
kering, weten de verschillende sociale
diensten blijkbaar niet goed welke raad
ze moeten geven, zo stelde Michael
vast. Johan kwam echt in de proble-
men. Hij studeerde af terwijl hij ziek
was en meldde zich bij de VDAB terwijl
hij nog in behandeling was. Hij legde
uit dat hij wegens zijn ziekte geen werk
kon aannemen. Hij kreeg de raad om

zich in te schrijven, zodat de wachttijd
kon starten. Na de wachttijd van negen
maanden bood hij zich aan bij de hulp-
kas voor een wachtuitkering. Daar ver-
telden ze hem dat hij bij hen niet terecht
kon, omdat hij ziek en werkonbe-
kwaam was. De negen maanden
wachttijd werden als ongeldig
beschouwd. Hij kon ook niet bij de
mutualiteit terecht voor een uitkering
wegens arbeidsongeschiktheid, omdat
hij nooit gewerkt had. Navraag bij spe-
cialisten in de sociale zekerheid leert
dat de fout hier bij de hulpkas ligt12 13.
De hulpkas heeft Johan ten onrechte een
wachtuitkering geweigerd en de wacht-
tijd ten onrechte als ongeldig
beschouwd. Bij de hulpkas bestaat blijk-
baar een tekort aan kennis over de
regels die gelden in vrij uitzonderlijke
situaties, zoals voor een zwaar zieke
jongere in de wachttijd. 

Knelpunten
-- De behandeling van leukemie is erg

duur. De maximumfactuur biedt
slechts een onvolledige bescherming
tegen deze kosten. Het maakt een
groot verschil voor het gezinsbudget
of er al dan niet een hospitalisatiever-
zekering is afgesloten. 

-- Jongeren ervaren de vermindering
van de inkomsten bij langdurige ziek-
te als een hypotheek op hun sociaal
leven en op de toekomst. 

-- De jongvolwassenen lopen door
informatiegebrek bepaalde uitkerin-
gen mis. Het komt voor dat het perso-
neel van de bevoegde diensten fou-
tieve informatie verstrekt aan de jong-
volwassenen of hun ten onrechte een
uitkering weigert.

-- Op bepaalde tegemoetkomingen
moeten jongvolwassenen lang
wachten. 

-- De medisch adviseur brengt soms
weinig begrip op voor de specifieke
situatie van jongvolwassenen met
kanker. 

8. Verzekeringen
Ernstig of chronisch zieken die een ver-
zekering willen afsluiten, komen vaak in
de problemen terecht . De jongvolwas-
senen hadden vooral problemen met
schuldsaldoverzekeringen en hospitali-
satieverzekeringen. 

Een schuldsaldoverzekering zorgt
ervoor dat bij een overlijden de overblij-
vende partner slechts een gedeelte van
de lening moet afbetalen. Verschillende
jongvolwassenen met kanker kwamen
in de problemen toen ze een schuld-
saldoverzekering wilden afsluiten voor
een hypothecaire lening. 

Dirk probeerde een lening af te sluiten
voor het bouwen van zijn woning, een
maand na zijn operatie voor niet-uitge-
zaaide teelbalkanker. Zijn lening heeft
hij gekregen, maar zijn schuldsaldover-
zekering werd het eerste jaar gewei-
gerd. De bank verklaarde dat ze na
een jaar zijn situatie zou herbekijken.
Hij heeft dus een jaar met een lening,
maar zonder schuldsaldoverzekering
geleefd. Na een jaar deed de bank
een nieuw voorstel. De verzekeringspre-
mie lag nu vier keer zo hoog als het
voorstel dat de bank hem deed voor ze
wist dat hij teelbalkanker had. De bege-
leidende brief gaf erg summiere infor-
matie. Tot 2017 zou hij een bijpremie
moeten betalen omwille van het ver-
hoogde risico. Voor bijkomende infor-
matie kon hij terecht bij de bankdirec-
teur en voor medische details bij de
huisarts.
Frank kreeg zijn diagnose van teelbal-
kanker in januari 2005. Zijn behande-
ling bestond uit een operatie en che-
motherapie. Toen hij kort na de chemo
een huis wilde kopen, kreeg hij in de
bank te horen dat zijn schuldsaldover-
zekering hem heel wat meer zou kos-
ten. Bij de bank zeiden ze hem ook
dat iemand die kanker heeft gehad in
een risicogroep terechtkomt en dat de
bank bij het bepalen van de bijkomen-
de premie voor de schuldsaldoverze-
kering geen rekening houdt met de
sterk uiteenlopende overlevingscijfers
voor de verschillende types kanker.
Voor teelbalkanker is de vijfjaarsoverle-
ving (= het percentage patiënten dat
vijf jaar na de diagnose nog in leven
is) 95%. Voor longkanker is die overle-
ving 14,5%15.
Ook Nina en haar man kregen een
lening, maar zij kreeg geen schuldsald-
overzekering. Nadat ze haar medisch
dossier had opgestuurd naar de financi-
ële instelling, ontving ze een brief dat
haar schuldsaldoverzekering geweigerd
was omwille van haar hersentumor. De
uitleg in de brief was erg summier:
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gezien haar situatie kon de instelling
haar niet aannemen als cliënt. Nu pro-
beert ze een andere verzekering af te
sluiten bij een andere maatschappij die
haar wel een schuldsaldoverzekering
zou willen toestaan, mits uitsluiting van
het risico van een overlijden aan kanker. 
Sommige banken gaan bij het bepalen
van hun bijpremie wel erg ver terug in
de tijd. De ouders van Ignace, die teel-
balkanker heeft, voorzien problemen als
hij later een lening wil aangaan.
Daarom besluiten zij om voor hem een
huis te kopen. Ignace' vader had twin-
tig jaar geleden kanker van het lymfe-
stelsel. De eerste bank waartoe ze zich
wendden, rekende daarom nog een
bijpremie aan voor de schuldsaldo-
verzekering. Een andere bank hield bij
het bepalen van de premie geen reke-
ning meer met deze aandoening. 

Emma en Stefanie worden geconfron-
teerd met een erg dure schuldsaldover-
zekering. Emma en haar vriend wilden
een huis kopen, maar moesten zich
noodgedwongen beperken tot een
appartement. Omwille van haar hoge
schuldsaldoverzekering staat de lening
volledig op naam van haar vriend.
Daardoor werd het bedrag dat ze kon-
den lenen wel een stuk kleiner. 

Een hospitalisatieverzekering afsluiten
wordt moeilijker na kanker. Emma zocht
een jaar na het einde van haar behande-
ling contact met een verzekeringsmaat-
schappij in verband met een hospitalisa-
tieverzekering. Ze ging samenwonen en
wilde beschermd zijn tegen ziektekosten.
Ze kreeg een kort e-mailbericht terug:
'Door jouw situatie kunnen we jou niet
verder helpen'. De ouders van Frits pro-
beerden na de diagnose voor hem een
hospitalisatieverzekering af te sluiten,
maar de verzekeraar deelde mee dat dit
veel te veel geld zou kosten en raadde
hun aan vijf jaar te wachten tot hij volle-
dig genezen was verklaard. De ouders
van Goedele hadden een hospitalisatie-

verzekering afgesloten. In de wachttijd
van drie maanden na het afsluiten van
de verzekering kreeg ze leukemie.
Daardoor kwam de verzekering niet tus-

sen. Ze sloot nadien een nieuwe hospita-
lisatieverzekering af, maar die dekte de
kosten ten gevolge van haar leukemie
niet meer (zie ook p.34 ).

Knelpunten
-- Jongvolwassenen die kanker hebben

gehad, hebben het moeilijk om een
schuldsaldo- of hospitalisatieverzeke-
ring af te sluiten. 

-- De premies van de schuldsaldoverze-
kering liggen veel hoger voor jong-
volwassenen die kanker hebben
gehad. Soms wordt een schuldsald-
overzekering geweigerd. 

-- Bij de berekening van de bijpremie
maken verzekeraars blijkbaar niet
altijd een onderscheid tussen de ver-
schillende types kanker, hoewel die
sterk uiteenlopende overlevingskan-
sen hebben. 

-- De maatschappijen geven weinig
informatie over de berekeningswijze
van de veel hogere premies.

-- Sommige verzekeringsmaat-
schappijen weigeren na kanker
een hospitalisatieverzekering af
te sluiten.

9. Werk en studie
Uiteraard hinderen kanker en de behan-
deling daarvan jongvolwassenen bij het
studeren of het werken. Maar de
omvang van de hinder is erg afhankelijk
van de aard van de behandeling. Acute
leukemie vergt een heel intensieve behan-
deling waarvoor jongvolwassenen
maanden in het ziekenhuis verblijven. Ze
zijn ten minste een jaar buiten strijd. De
mogelijkheden van sommige jongvol-
wassenen om te werken of te studeren
zijn na de behandeling blijvend beperkt.
De behandeling van andere aandoenin-
gen, zoals teelbalkanker of de ziekte van
Hodgkin, heeft vaak een kleinere impact. 

Studeren en kanker

De jongvolwassenen die nog studeren,
zijn tevreden over de inspanningen van
de onderwijsinstellingen om aan hun
noden tegemoet te komen. Ze kunnen
de examens spreiden of in overleg met
de docenten een aangepast program-
ma opstellen. Mia, die een hersentumor
kreeg in het zesde jaar van de middel-
bare school, heeft wel een probleem.
Door de gevolgen van haar tumor kan
ze haar oude richting (verzorging) niet
voortzetten. Als ze een andere richting
aanvangt, moet ze weer in het vijfde
jaar beginnen, omdat je de laatste
graad van het middelbaar onderwijs in
dezelfde richting moet volgen. Ook blijkt
dat het militair onderwijs reglementen
hanteert die ex-kankerpatiënten uitsluiten.
Bovendien worden deze reglementen
wel heel strikt toegepast. Een jongeman
die tien jaar geleden aan leukemie leed,

Verschillende jongvolwassenen met kanker kwamen 

in de problemen toen ze een schuldsaldoverzekering

wilden afsluiten voor een hypothecaire lening.

De jongvolwassenen die nog studeren, zijn meestal tevreden over de inspanningen van
de onderwijsinstellingen om aan hun noden tegemoet te komen.
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wilde zich voor het schooljaar 2006-
2007 inschrijven in de laatste graad
vliegtuigmechanica van een militaire
secundaire school. Volgens een toela-
tingscriterium moet een kandidaat tien
jaar uit behandeling zijn, zonder dat er
sprake is van herval. De jongeman was
bij aanvang van de opleiding pas
negen jaar en tien maanden uit behan-
deling en werd daarom geweigerd16. 

Werk en kanker

Verschillende jongvolwassenen waren
kort na de therapie voldoende hersteld
om weer aan de slag te gaan. Soms
zijn ze slechts enkele weken afwezig
van het werk, soms ook veel langer. Zo
is Yvan negen maanden afwezig
geweest. De jongvolwassenen die al
werkten op het moment van de diagno-
se en die na de behandeling wilden
terugkeren naar hun oude baan, kon-
den rekenen op begrip van de werkge-
ver. Andere bronnen geven wel aan dat
het niet altijd zo vlot loopt. Maria (sw)
maakte al mee dat jongeren tijdens de
behandeling afgedankt werden, wel-
licht omwille van hun ziekte. Bjorn
Verlinde getuigde in Leven dat hij vlak
voor de kankerdiagnose werk gevon-
den had. Hij werd ontslagen. Nadien
vond hij wel gemakkelijk een nieuwe
baan17.

Over jongvolwassenen die nog werk
moeten zoeken, leverden de interviews
weinig gegevens op. Michael, die een
diploma boekhouden heeft, vond enkele
weken na de laatste bestraling al een
baan. Volgens Magdalena (v) is het voor
andere jongvolwassenen vaak moeilijk
om werk te vinden. Simonne (p) ervaart
dat de jongvolwassenen met kanker
vaak veel vragen hebben over gaan
werken: zal ik het aankunnen? Hoe ver-
klaar ik het gat in mijn cv? Moet ik bij
een sollicitatie iets zeggen over wat ik
heb meegemaakt? Wanneer moet ik dat
doen? Jongvolwassenen wensen soms
een schriftelijke garantie van de arts dat
ze niet zullen hervallen. Zonder die
garantie komen ze blijkbaar moeilijk aan
de bak. Maar die garantie kan de eerste
jaren niet gegeven worden. 
Voor de jongvolwassenen die aan de
behandeling chronische gezond-
heidsproblemen overhouden, zijn de

mogelijkheden op de arbeidsmarkt
uiteraard sterk beperkt. Sommigen
kunnen hun vroegere baan bijvoor-
beeld niet meer aan en moeten aan-
gepast werk zoeken. Johan heeft een
sterk verminderde longfunctie en is al
buiten adem als hij de trap oploopt.
Bepaalde types werk kan hij daar-
door niet meer aan. Voor andere
jongvolwassenen zijn de chronische
gevolgen zo erg dat ze geen enkele
baan meer aankunnen. Deze jonge-
ren klussen soms wat bij in het
'zwart'. Dat is geen goede oplossing,
maar sommigen hebben de extra
inkomsten nodig. Het geeft jongeren
ook het gevoel dat ze nog iets bete-
kenen in de samenleving, zegt
Gertrude (sw).

Er bestaan ook wettelijke systemen om
de overgang van ziekte naar voltijdse
arbeid vlotter te laten verlopen, zoals de
progressieve tewerkstelling, maar voor
sommige jongeren vormt dit geen oplos-
sing. In het systeem van progressieve
tewerkstelling geeft de adviserende
geneesheer van het ziekenfonds de toe-
lating om een maximaal halftijdse
beroepsbezigheid uit te oefenen met
behoud van de erkenning van arbeids-
ongeschiktheid en met gedeeltelijk
behoud van de ziektevergoeding. Zo
kunnen zieken zich op eigen tempo
opnieuw integreren in de arbeidswe-
reld18. Een probleem voor de jongeren
met chronische gezondheidsproblemen
na een leukemiebehandeling is dat hun
gezondheid sterk verschilt van dag tot
dag. De ene dag voelen ze zich goed,
de andere dag gaat het helemaal niet
om te werken. Dit stemt niet overeen
met het systeem van progressieve
tewerkstelling. Ook in dit systeem is
immers een regelmatige, zij het deeltijd-
se, arbeid noodzakelijk. Bovendien
moet een werkgever bereid zijn om een
jongvolwassene met beperkte mogelijk-
heden aan te werven. Dat is op de hui-
dige arbeidsmarkt niet evident12. 

Knelpunten
- Een aantal mensen heeft na de

behandeling ernstige chronische pro-
blemen. Zij kunnen niet meer gaan
werken of zijn beperkt in hun
beroepskeuze. 

- De progressieve tewerkstelling komt
niet tegemoet aan de situatie van

jongvolwassenen die na een leuke-
miebehandeling chronische gezond-
heidsproblemen hebben. 

10. De relatie met
ouders, vrienden en
de partner 
De jongvolwassenen kunnen niet meer
deelnemen aan alle vrijetijdsactiviteiten
met hun vrienden. Ze worden afhanke-
lijker van de zorg van hun ouders of hun
partner. Dat leidt soms tot spanningen of
breuken, maar het kan de relaties ook
versterken. 

De ouders

Jongvolwassenen worden weer
afhankelijk van hun ouders in een
levensfase waarin ze zich normaal
losmaken van die afhankelijkheid.
Dat kan voor spanningen zorgen, bij-
voorbeeld bij het nemen van een
beslissing over de behandeling19. De
zorgverstrekkers ervaren dat ouders
zich soms te sterk willen mengen in
de relatie tussen arts en patiënt.
Ouders proberen jongeren

af te schermen van bepaalde informatie
die de zorgverstrekker hun moet geven.
Marcel (a) heeft hierover soms conflicten
met ouders. Om een vertrouwensrelatie
met de patiënt te kunnen opbouwen, is
openheid noodzakelijk. Conflicten ont-
staan ook doordat ouders hun zieke kin-
deren te veel willen beschermen, zegt
Magdalena (v). Simonne (p) vindt het
daarom beter dat psychologische
ondersteuning van ouders en jongvol-
wassenen door twee verschillende
zorgverstrekkers gebeurt. Anders is het
moeilijk om met de jongvolwassene een
vertrouwensband op te bouwen. 

De geïnterviewde jongvolwassenen zelf
schetsen een genuanceerder beeld. Aan
de ene kant klagen sommigen over de
overbezorgdheid en de afhankelijkheid
van hun ouders. Johan leeft volledig op
kosten van zijn ouders, 'en dat begint stil-
aan mijn keel uit te hangen.' Anderen kla-
gen over overbezorgde ouders. 'Mijn
moeder informeert voortdurend naar mijn



problemen,' zegt Silke: 'Soms word ik
daar kwaad over. Je mag geen tien keer
hetzelfde vragen, zeg ik dan.' Om de
overbezorgdheid van de ouders te ontlo-
pen, wordt de diagnose soms verzwe-
gen. Jan informeerde zijn ouders pas
toen de behandeling achter de rug was.
Frank vindt het vervelend dat zijn ouders
zich voortdurend zorgen maken over zijn
haaruitval. Ze willen dat hij een petje
draagt, hoewel die kaalheid hem niet
veel kan schelen. De ouders van Frank
hebben het moeilijk als hij gaat samen-
wonen. Frits' ouders maken zich zorgen
als hij weer wil werken of uitgaan.
Ignace' moeder is heel bezorgd. Hij pro-
beert daarom afstand te houden. 

Maar aan de andere kant zeggen ver-
schillende jongvolwassenen dat de
band met hun ouders versterkt is. Ze
zijn dankbaar voor de steun die ze
gekregen hebben. De relatie is inten-
ser geworden omdat de ouders zoveel
tijd hebben doorgebracht in het zie-
kenhuis. De relatie is soms zelfs verbe-
terd. Florence ervaart de grote
bezorgdheid niet als storend. Marie
vindt dan weer dat de artsen de
ouders te weinig betrekken bij de
gesprekken met de patiënt.

Vrije tijd, vrienden

De uiterlijke veranderingen, de isola-
tie en de vermoeidheid die bij sommi-
ge kankerbehandelingen horen,
beperken jongvolwassenen sterk in
hun bewegingsvrijheid. Vooral de
mensen die een zwaardere behande-
ling krijgen, verliezen na verloop van

tijd soms hun vrienden. Maar dat kan
niet veralgemeend worden. Goedele
en Frits werden verschillende keren
voor lange tijd opgenomen maar zij
verloren de steun van hun vrienden
niet. Soms hoor je niets van vrienden
van wie je veel steun verwachtte,
maar mensen van wie je het niet had
verwacht, blijven contact zoeken,
zeggen Silke en Piet. Ignace ervaart
dat enkele goede vrienden die hij al
heel lang kende niet of pas laat op
bezoek kwamen. Het heeft zijn ver-
trouwen in hen geschaad. 

De jongvolwassenen geven zelf een
aantal verklaringen voor het verlies van
hun vrienden. Sommigen kunnen niet
met een zieke omgaan. Rond kanker
hangt ook nog een groot taboe, zeker
als het gaat om kanker van gevoelige
zones zoals de teelballen. De medelij-
dende houding van anderen is soms ver-
velend. Pijnlijke ervaringen met kanker in
de eigen familie zorgen dat sommigen
liever uit de buurt blijven. Silkes vrienden
zijn druk bezig. Ze zoeken werk en
gaan samenwonen. Ze hebben dan
ook niet veel tijd om zich bezig te hou-
den met iemand die ziek is. Ook de
jongvolwassenen die hun vrienden niet
hebben verloren, merken dat kanker een
zekere spanning in de relatie met zich
mee brengt. Het vereist veel relationele

vaardigheden van de
jongvolwassene met
kanker om hiermee om
te gaan, zegt Simonne
(p). Maar de andere
mensen moeten ook
leren omgaan met kan-
kerpatiënten. De taboes
rond kanker en het stig-
ma dat kanker per defi-
nitie een doodsvonnis is,
moeten verdwijnen,
zeggen Ignace en
Marcel (a). De grote ver-
moeidheid zorgt ervoor
dat de jongvolwasse-
nen met kanker zelf min-

der zin hebben om vrienden op te zoe-
ken of bezoek te ontvangen. 

Voor de jongeren die in isolatie moe-
ten blijven, is een betaalbare of gratis
internetaansluiting op de ziekenhuiska-
mer en de beschikbaarheid van een
laptop erg belangrijk om contact te
houden met de buitenwereld. Dit is
nog niet in alle ziekenhuizen gereali-
seerd, ervoeren Frank en Jan.

De partner

Uit getuigenissen die jonge kankerpa-
tiënten publiceerden20 21 en uit onder-
zoek22 blijkt dat kanker voor spanningen
in de relatie kan zorgen. Relaties lopen
soms spaak door de fysieke beperkin-
gen of doordat partners op een andere
golflengte zitten na een kankerbehande-
ling. De interviews bevestigen dit. De
gevolgen van de behandeling, zoals
onvruchtbaarheid, zorgden voor een
schok bij Franks partner. Als Sophies
partner alleen uitgaat omdat zij te ver-
moeid is, wordt zij jaloers. Joyce' relatie
loopt op de klippen. Soms mengen de
ouders zich weer meer in het leven van
de jongvolwassene. De partner heeft
het daar soms moeilijk mee. De kanker-
behandeling heeft ook een negatieve
invloed op de seksualiteitsbeleving en
het libido. Mensen die nog geen relatie
hebben, vragen zich af of ze nog een
partner zullen vinden en wanneer ze de
kanker ter sprake moeten brengen.
Volgens Jan, Piet en Nina bleef de rela-
tie goed en zorgde de partner voor
steun. De relatie van David en Florence
is verbeterd.

Knelpunten
-- De overbezorgdheid en de afhanke-

lijkheid van de ouders zijn soms sto-
rend voor de jongvolwassenen. 

-- Enkele jongvolwassen met kanker ver-
liezen hun vrienden. Ook de relatie
met de partner kan onder druk komen
te staan. 

25

Kanker brengt meestal een zekere spanning mee in de rela-
tie met vrienden en eist ook heel wat van de vriendschap.

Relaties lopen soms spaak door de fysieke beperkin-

gen of doordat partners op een andere golflengte zit-

ten na een kankerbehandeling.
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Ter afronding: enkele beleids-
voorstellen

Veel jongvolwassenen maken tussen 18
en 28 keuzes die bepalend zijn voor de
rest van hun leven. De diagnose 'kanker'
en de gevolgen daarvan beperken de
mogelijkheden om het eigen leven vorm
te geven. De omvang van de beperking
hangt samen met de ernst van de aan-
doening en het type behandeling. Maar
ook de jongvolwassenen met een min-
der ingrijpende aandoening en een
goede prognose, krijgen te maken met
beperkingen, bijvoorbeeld bij het afslui-
ten van een verzekering.

De volgende beleidssuggesties kunnen
een oplossing bieden voor de beperkte
toekomstmogelijkheden en de knelpunten
in de gezondheidszorg waar jongvol-
wassenen mee te maken krijgen. Beleids-
suggesties in verband met de verzeker-
baarheid van kankerpatiënten komen
aan bod in een apart artikel (zie p. 34).
-- Jongvolwassenen hebben nood aan

een gevarieerd aanbod op het vlak
van psychosociale zorg. Vooral het
aanbod aan psychosociale zorg na
de behandeling moet uitgebreid wor-
den, zowel in als buiten het zieken-
huis. Deze hulp moet zich richten op
psychische klachten maar ook op

lichamelijke revalidatie. Naast pro-
fessionele hulp door psychologen en
maatschappelijk werkers kan ook lot-
genotencontact een belangrijke rol
spelen. Psychologen moeten een vol-
waardige plaats krijgen in het team
van zorgverstrekkers. Daartoe moet
de overheid werk maken van een
financiering van de psychosociale
supportteams die sinds 200323 ver-
plicht zijn in elk ziekenhuis.

-- De palliatieve zorgcultuur versterken
op de afdelingen die jongvolwassen
kankerpatiënten verzorgen en de palli-
atieve zorg afstemmen op de specifie-
ke behoeften van jongvolwassenen.
De financiering van de palliatieve sup-
portteams in de ziekenhuizen moet
daarom verder stijgen (zie p. 50)5.

--- Oplossingen ontwikkelen om de kan-
kerdiagnose bij jongvolwassenen te
versnellen en te garanderen dat ze
onmiddellijk naar de meest geschikte
arts gestuurd worden. 

-- Nog meer vorming over communica-
tie voor kankerspecialisten en huisart-
sen, tijdens en na de opleiding, zodat
bijvoorbeeld de kwaliteit van de
slechtnieuwsmededeling verbetert.

-- Soepele formules uitwerken voor
de tewerkstelling van jongvolwas-
senen met zware chronische
gezondheidsproblemen zodat zij

terechtkunnen in een reglementair
arbeidsstatuut.

-- Maatregelen om de kosten van lang-
durige en intensieve behandelingen
te beperken. 

-- Vanaf 2008 worden de uitkeringen in
de sociale zekerheid structureel aan-
gepast aan de welvaart. De regering
zal in samenspraak met de sociale
partners tweejaarlijks beslissen welke
uitkeringen met welk bedrag ver-
hoogd worden24. Zij moeten voorrang
geven aan de uitkeringen voor
arbeidsongeschiktheid en invaliditeit. 

De jongvolwassene kan niet meer aan
alle activiteiten deelnemen en wordt
afhankelijker. Het kan spanningen
meebrengen maar het kan een relatie
ook versterken.

1 Verhaegen, H. (2001). Charter van de psychosociale rechten van de (ex-)kankerpatiënt. Brussel: Vlaamse Liga tegen Kanker.
2 Verhoef, G. (22/5/2006). Vruchtbaarheid en ziekte van Hodgkin. E-mail aan Rommel, W.
3 Distelmans, W. (2005). Een waardig levenseinde. Antwerpen/Amsterdam: Houtekiet.
4 Verbinnen, R. (2004-2005). Gespecialiseerde palliatieve zorg in de context van medicalisering. Brussel: Vrije Universiteit Brussel. 
5 Federale Evaluatiecommissie Palliatieve Zorg. (2005).  Rapport van de federale evaluatiecommissie palliatieve zorg.
6 Hedebouw, G. (1997). De klantgerichtheid van de thuiszorgdiensten. Leuven: Hiva.
7 Vlaamse Diabetes Vereniging VZW Infolijn [Infolijn@diabetes-vdv.be]. (24/5 /2006). strips diabetes. E-mail aan Rommel, W.
8 Cools, L. (16/9/2004) Adviserend geneesheer: geen boeman, maar bondgenoot [Web Page]. URL www.cm.be [Geraadpleegd op 6/9/2005].
9 Delaey, E., Heremans, C., Thibaut, R., & Wauters, L. (2005). Gids voor hulpverleners. Sociale voorzieningen voor kankerpatiënten 2005-2006. Brussel:

Vlaamse Liga tegen Kanker.
10 Koninklijk Besluit  van 15/9/2006  tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de

dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap. (BS 29/9/2006).
11 s.n. (28/6/2006). Minder Rompslomp bij zware handicap [Web Page]. URL http://www.kafka.be/showpage.php?iPageID=2147&sLangCode=NL

[geraadpleegd op 31/10/2006].
12 Palsterman, P. (13/6/2006). Jongvolwassenen met kanker en arbeidsmarkt. E-mail aan Rommel, W.
13 Simoens, D. (20/06/2006). Jongvolwassenen met kanker en sociale zekerheid. E-mail aan Rommel, W.
14 Vlaams Patiëntenplatform. (2004). Verzekeringsproblemen van mensen met een chronische ziekte of handicap en hun omgeving. Standpunt van het

Vlaams Patiëntenplatform vzw. Heverlee.
15 Van Eycken, E., & De Wever, N. (2006). Cancer Incidence and Survival in Flanders, 2000-2001. Brussel: Flemish Cancer Registry Network, VLK.
16 Vercruysse, G. (28/6/2006). Sociaal probleem. E-mail to Heremans, C.
17 Van Moerkerke, B. (2003). 'Mijn vrienden haalden me erdoor'. Bjorn Verlinde kreeg vijf jaar geleden teelbalkanker. Leven, (18), 10-11.
18 Rochtus, K., Schalenbourg, B., Casier, H., & Vicca, C. (2006).  Sociale Landkaart. Informatiewijzer federale en Vlaamse voorzieningen. Brugge: Vanden

Broele.
19 Grinyer, A. (2003). Young adults with cancer: parents' interactions with health care professionals. European Journal of Cancer Care, 13, 88-95.
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In dit artikel spitsen we ons toe op het
klinische en het translationele kankeron-
derzoek. In de klinische onderzoeksfase
worden bepaalde onderzoeksstrate-
gieën en stoffen die in het laboratorium
veelbelovend leken, getest op kanker-
patiënteni. Het translationele onderzoek
probeert de wetenschappelijke bevin-
dingen uit het laboratorium om te zetten
in een behandeling die toepasbaar is
bij patiënten2. 

Aan de Belgische universiteiten gebeurt
heel wat klinisch en translationeel
onderzoek. Dit blijkt bijvoorbeeld uit cij-
fers van de EORTC, de belangrijkste
Europese organisatie van kankeronder-
zoekers die internationale klinische stu-
dies coördineert. Françoise Meunier:
‘België behoort samen met Frankrijk,
Nederland en het Verenigd Koninkrijk
tot de landen die het meest actief deel-
nemen aan de klinische studies die de
EORTC coördineert.’ In 2004 namen
4.508 patiënten deel aan een EORTC-
studie. 439 kwamen uit België, wat

veel is in verhouding tot de Belgische
bevolking. In Duitsland waren er 289
deelnemende patiënten. Frankrijk
(660), het Verenigd Koninkrijk (813) en
Nederland (848) deden nog beter.
Het UZ Leuven rekruteerde tussen
2002 en 2004 510 patiënten in het
kader van klinische studies van de
EORTC. Geen enkele Europese instel-
ling leverde er meer3.

Jozef Vermylen en Paul De Schepper
sommen enkele sterke punten op van
het wetenschappelijke kankeronder-
zoek in Vlaanderen: ‘Wij hebben
onderzoekers met een internationale
reputatie. In België is er een goede
medische infrastructuur. Bovendien
bestaat in België nog een zeker vertrou-
wen tussen arts en patiënt. Dat is nodig
om patiënten te motiveren tot deelname
aan een klinische studie. Een factor
typisch voor het UZ Leuven is de
omvang van ons ziekenhuis. Dat maakt
het gemakkelijker om patiënten te rekru-
teren voor een studie.’ 

Maar verschillende onderzoekers vin-
den dat de Europese en Belgische wet-
geving heel wat onnodige hindernissen
opwerpt bij het uitvoeren van een klini-
sche studie. Ze klagen ook de gebrek-
kige financiering van sommige types
kankeronderzoek aan. Vooral het aca-
demische kankeronderzoek – onder-
zoek zonder commercieel doel dat niet
gericht is op de registratie en commerci-
alisering van een nieuw geneesmiddel4

-heeft het moeilijk. Dat is problematisch
omdat het academisch onderzoek ver-
schillende onderzoeksvragen verkent
waar het commercieel onderzoek geen
aandacht voor heeft. 

1. De wetgeving over
klinische studies
Een Europese richtlijn over klinische stu-
dies (2001)5 en de Belgische wet op
basis van deze richtlijn (2004)6 moes-
ten zorgen voor een maximale bescher-
ming van de volksgezondheid en van
de deelnemers aan klinische proeven
door een eenvoudige en eenvormige
regelgeving7. Maar die wetgeving
roept gemengde reacties op. 

Jozef Vermylen en Karin Haustermans
wijzen op de positieve aspecten van de
wet. De bescherming van de proefper-
sonen wordt wettelijk vastgelegd. Zo

KANKERONDERZOEK IN VLAANDEREN

Wetenschappelijk onderzoek is noodzakelijk om de overleving en
de levenskwaliteit van kankerpatiënten verder te verbeteren.
Vlaamse onderzoekers leveren een belangrijke bijdrage aan dit
onderzoek. Interviews met enkele Vlaamse onderzoekers en de
directrice van de Europese Organisatie voor Onderzoek en
Kankerbehandeling (EORTC) (zie kader) leren wat het Vlaamse kan-
keronderzoek succesvol maakt en met welke financiële, administra-
tieve en wettelijke belemmeringen deze onderzoekers kampen. 

Geïnterviewde onderzoekers
Prof. Jacques De Grève (medisch oncoloog, AZ VUBrussel),
Prof. Paul De Schepper (lid ethische commissie UZ Leuven, klinische farmacologie)
Prof. Karin Haustermans (radiotherapeute, UZ Leuven),
Prof. Filip Lardon (hoofd Laboratorium voor Kankeronderzoek en Klinische Oncologie,
Universiteit Antwerpen, ondervoorzitter ethische commissie Universiteit Antwerpen),
Prof. Marc Mareel (radiotherapeut, UZ Gent),
Prof. Françoise Meunier (directrice van de EORTC),
Prof. Hein Van Poppel (heelkundige-uroloog, UZ Leuven), 
Dr. Joris Verlooy (kinderoncoloog, UZ Gent), 
Prof . Jan B. Vermorken (medisch oncoloog, UZA), 
Prof. em. Jozef Vermylen (voorzitter ethische commissie UZ Leuven, interne geneeskunde),
Prof. Hans Wildiers (medisch oncoloog, UZ Leuven).

Er waren ook contacten met Kristel Vansteenkiste (medewerker ethisch comité AZ VUB),
dr. Greet Musch (afdelingshoofd Onderzoek en Ontwikkeling, FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu), Katrien Beelen (juridische dienst UZ
Gent) en Dr. Monique Podoor (farma.be).

Professor Jacques De Grève: ‘Als
bedrijven translationeel onderzoek
doen, is dat natuurlijk gericht op de
ontwikkeling van een bepaald pro-
duct. Het translationele onderzoek
aan de universiteiten is meer gericht
op inzicht in de biologie van kanker
en het zoeken naar verbanden met
de behandeling.’
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kan iemand slechts deelnemen aan een
studie als hij zijn vrije en geïnformeerde
toestemming geeft. Voor minderjarigen
en meerderjarigen die onbekwaam zijn
om hun toestemming te geven, voert de
wet bijkomende beschermingsmaatre-
gelen in. De wet omschrijft duidelijk aan
welke voorwaarden een studie moet
voldoen. Zo moeten de belangen van
de deelnemers altijd voorrang hebben
op de belangen van de gemeenschap
of de wetenschap. De wet maakt enke-
le belangrijke controlemechanismen ver-
plicht. Vooraleer een experiment kan
starten, moet er een gunstig advies zijn
van een ethisch comité, bestaande uit
onafhankelijke artsen, een verpleegkun-
dige en ten minste één jurist. Er is een
advies nodig van de Federale
Overheidsdienst Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu (verder FOD
Volksgezondheid genoemd). Die beoor-
deelt de kwaliteit van de geneesmidde-
len die worden gebruikt in een klinische
studie.

De Belgische wet heeft ook enkele knel-
punten opgelost die waren ontstaan
door de richtlijn. Zo legt de richtlijn
dezelfde verplichtingen op voor com-
merciële en academische proeven.
Maar enkele eisen zijn voor academi-
sche proeven onhaalbaar. Bijvoorbeeld
de verplichting om de onderzochte
geneesmiddelen gratis ter beschikking
te stellen. Dat is onbetaalbaar voor aca-
demische onderzoekers, zegt Françoise
Meunier: ‘Academische onderzoekers
werken soms met geneesmiddelen die
allang op de markt zijn. Een standaard-
behandeling met een medicament
wordt dan vergeleken met een behan-

deling met hetzelfde middel in een
andere dosering. De onderzoeker zou
volgens de richtlijn die geneesmiddelen
gratis ter beschikking moeten stellen van
de proefpersoon. De kosten daarvan
kunnen de onderzoekers niet dragen.’
De Belgische wet maakt een uitzonde-
ring op de verplichting om de onder-
zochte geneesmiddelen gratis ter
beschikking te stellen op voorwaarde
dat de middelen ook zouden zijn voor-
geschreven aan de patiënt als hij niet
aan de studie had deelgenomen.
Bovendien moet de opdrachtgever van
een academisch onderzoek, in tegen-
stelling tot een commerciële opdracht-
gever, geen financiële bijdragen beta-
len aan de overheid en de ethische
comités. De wet stelt ook minder strenge
eisen aan academische onderzoekers
op het vlak van de etikettering van
geneesmiddelen en het dossier dat ze
moeten indienen bij de FOD
Volksgezondheid. 

Maar er blijven problemen bestaan. De
Europese richtlijn moest zorgen voor
meer harmonisering op Europees vlak,
maar dat pakte anders uit. De richtlijn
legde een aantal verplichtingen op die
de verschillende landen van de EU elk
op hun eigen manier toepasten, stelt
Françoise Meunier. Zo geldt de
Belgische vrijstelling van de verplichting
om een geneesmiddel in een academi-
sche klinische proef gratis ter beschik-
king te stellen niet in andere landen8. Dit
gebrek aan harmonie is een probleem
voor onderzoek dat in verschillende lan-
den loopt.

Ook de verzekering die sinds de richtlijn
nodig is voor een klinische studie, maakt
het er niet gemakkelijker op. Door de
wet is de opdrachtgever van een klini-
sche studie, zelfs indien hij geen enkele
fout maakt, aansprakelijk voor de scha-
de die een proefpersoon oploopt. Zijn
verzekering moet deze aansprakelijk-
heid dekken. Vóór de wet volstond een
gewone verzekering voor burgerlijke
aansprakelijkheid voor een onderzoe-
ker, maar dat is nu niet meer het geval.
Bijgevolg worden de verzekeringspolis-
sen veel duurder. Françoise Meunier: ‘In
tien jaar tijd is de prijs van de verzeke-
ringspolis van de EORTC verdubbeld.
Dat geld kunnen we niet meer gebruiken
om nieuwe studies op te starten.’

De wetgeving zorgde ook voor heel
wat extra administratieve belasting.
Hans Wildiers wijst op de verschillende
bijkomende verplichtingen: ‘Voor elke
Europese studie moet je een EudraCT9-
formulier invullen op een webpagina.
EudraCT is een databank van alle klini-
sche tests in de EU. De onderzoeker
moet een veertigtal bladzijden invullen.
Het formulier is vaak onduidelijk en
staat vol onbegrijpelijke en niet verklaar-
de afkortingen.’ Ook de verplichting
om alle bijwerkingen te rapporteren en
te registeren, zorgt voor heel wat admi-
nistratieve last. ‘In academische studies
heeft de onderzoeker de verantwoorde-
lijkheid om alle bijwerkingen te melden
aan de ethische commissie/het ethisch
comité, aan de overheid en aan de
firma van wie het product afkomstig is.
Elke keer wanneer een proefpersoon
koorts krijgt, moeten wij dus documen-
ten invullen en versturen,’ zegt Hans
Wildiers. Het indienen van een dossier
bij de FOD Volksgezondheid, dat toe-
laat om de kwaliteit van het gebruikte
geneesmiddel te beoordelen, is een
andere door de wet ingevoerde ver-
plichting. 

Ook vóór de wet was het al verplicht
om bij een ethisch comité advies te vra-
gen voor een klinische studie, maar
sinds de wet is de procedure zwaarder
geworden. Karin Haustermans: ‘Voor
een studie die in verschillende zieken-
huizen loopt, geeft het ethische comité
van één deelnemende instelling het
hoofdadvies. Maar ook de ethische
comités van de andere betrokken instel-
lingen moeten advies geven over de
bekwaamheid van de onderzoekers ter

Dokter Joris Verlooy: ‘Het interesseert
de bedrijven niet om experimentele
medicatie bij kinderen te testen omdat
kinderen met kanker een te kleine
afzetmarkt vormen.’ 

Professor Karin Haustermans vraagt
zich af of de onderzoekssteun van fir-
ma’s niet gedeeltelijk gebruikt kan wor-
den om een centraal fonds te spekken. 
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plekke, de geschiktheid van de aanwe-
zige infrastructuur en de procedure om
de vrije en geïnformeerde toestemming
van de proefpersonen te krijgen.’ Voor
deze procedure bepaalt de Belgische
wet strikte termijnen die heel wat korter
zijn dan de termijnen die de Europese
richtlijn opgeeft. De Belgische termijnen
zijn zo kort om te verzekeren dat België
een aantrekkelijk land blijft voor het
opstarten van klinisch onderzoek. Maar
voor academische onderzoekers brengt
dit heel wat coördinatieproblemen met
zich mee. Alle ethische comités hante-
ren bovendien een eigen vragenlijst,
zodat er voor elk lokaal comité een
eigen dossier moet opgemaakt wor-
den. ‘In een multicenterstudie waar de
acht Belgische centra voor kinderonco-
logie aan deelnemen, is het een hele
heksentoer om de procedure binnen de
vastgestelde termijnen rond te krijgen,’
zegt Joris Verlooy. Volgens Kristel
Vansteenkiste komt het dan ook vaak
voor dat lokale onderzoekers hun dos-
sier niet op tijd indienen. Als een ethisch
comité van een deelnemende instelling
daardoor te laat is met zijn advies,
wordt die instelling in principe uitgeslo-
ten van deelname aan de studie. De
FOD Volksgezondheid heeft wel plan-
nen om dit alles via een website te rege-
len, waarop ook standaardvragenlijsten
staan. Dat zou een grote vooruitgang
betekenen.

De dure verzekeringen, de administra-
tieve last en het gebrek aan Europese
harmonie zijn nadelig voor het acade-
mische kankeronderzoek en maken de

verleiding groter om aan commercieel
onderzoek te doen. Jan Vermorken: ‘De
industrie heeft de infrastructuur om alle
administratie vrij snel te regelen. Als je
dat zelf moet doen, zit je dagen aan je
pc. Niet iedereen heeft daar de tijd
voor.’ Bij de EORTC zorgt deze admini-
stratieve last voor heel wat kosten die
het onderzoek niet meteen ten goede
komen, zegt Françoise Meunier: ‘Sinds
1991, toen ik begon te werken op het
hoofdkantoor van de EORTC, is onze
staf vervijfvoudigd - voor het extra
papierwerk. Het jaarlijkse aantal proef-
personen in onze klinische studies is
immers ongeveer gelijk gebleven. Zo
gaat elk jaar veel geld verloren voor het
eigenlijke onderzoek.’ 

Greet Musch van de FOD
Volksgezondheid beklemtoont dat de
overheid inspanningen doet om de
uitvoering van de wet vlot te laten ver-
lopen. Er is bijvoorbeeld een clinical
trial task force opgericht, om knelpun-
ten in verband met de uitvoering van
de wet op te sporen. Deze taskforce
is samengesteld uit vertegenwoordi-
gers van het kabinet van federaal
minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid Demotte, de federa-
le administratie, de ethische comités
en de farma-industrie.

2. Middelen
beschikbaar voor
klinisch onderzoek 
Voor academisch onderzoek is veel
minder geld beschikbaar dan voor
commercieel onderzoek. Het klinisch
onderzoek wordt voornamelijk gespon-
sord door de farma-industrie, ervaren
Hein Van Poppel, Jozef Vermylen, Paul
De Schepper, Hans Wildiers en Marc
Mareel. Andere inkomstenbronnen spe-
len een veel beperktere rol. 
In de Europese Unie (EU) is er boven-
dien veel minder steun voor acade-
misch kankeronderzoek dan in de
Verenigde Staten (VS). In 2002-2003
bedroegen de uitgaven voor kankeron-
derzoek uit niet-commerciële middelen
per hoofd van de bevolking in België
2,99 euro. Het gemiddelde van de EU
was 2,56 euro. In de VS was er per

hoofd van de bevolking 17,63 euro
niet-commercieel geld voor kankeron-
derzoek beschikbaar. Deze cijfers ver-
wijzen wel naar al het geld dat beschik-
baar is voor kankeronderzoek en niet
enkel naar de middelen voor klinisch en
translationeel onderzoek10. 

De in België beschikbare middelen
voor klinisch onderzoek zijn gedeeltelijk
afkomstig van non-profitorganisaties als
de VLK, de Stichting Emmanuel Van der
Schueren en de Stichting tegen Kanker. 

Belgische of Vlaamse overheidsinstellin-
gen, zoals het Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek (FWO),
financieren in de eerste plaats funda-
menteel onderzoek. De Belgische over-
heid doet ook inspanningen door een
gedeeltelijke fiscale vrijstelling op de
lonen van onderzoekers toe te staan11.
Maar niettegenstaande deze inspannin-
gen blijft het in België erg moeilijk voor
een onderzoeker om een interessante
betrekking te vinden. Veel vorsers aan
de universiteit hebben een contract met
een looptijd van één jaar. Daardoor
wijken toponderzoekers nog vaak uit
naar de VS, zegt Filip Lardon. Marc
Mareel pleit voor meer langdurige
wetenschappelijke betrekkingen voor
ervaren clinici, zodat mensen met klini-
sche ervaring meer aan wetenschappe-
lijk onderzoek kunnen doen. Clinici vin-
den meestal wel een vaste betrekking in
een ziekenhuis, maar hebben geen tijd
voor onderzoek. 

De Europese Unie steunt vooral onder-
zoeksprojecten met deelnemers uit ver-
schillende landen en de creatie van

Professor Jan Vermorken: ‘De indus-
trie heeft de infrastructuur om alle
administratie vrij snel te regelen. Als
je dat zelf moet doen, zit je dagen
aan je pc. Niet iedereen heeft daar
de tijd voor.’

Professor em. Jozef Vermylen: ‘In België
bestaat nog een zeker vertrouwen tussen
arts en patiënt. Dat is nodig om patiënten
te motiveren tot deelname aan een klini-
sche studie.’
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internationale netwerken van onder-
zoeksteams. Maar het budget is niet te
vergelijken met dat van een instelling als
het Amerikaanse National Cancer
Institute (NCI). ‘Het NCI heeft een
gigantisch budget: zes miljard dollar
overheidsgeld per jaar,’ zegt Françoise
Meunier. Ter vergelijking: Het zevende
Europese kaderprogramma, dat het
Europese onderzoeksbeleid voor de
jaren 2007-2013 uittekent, maakt voor
een periode van zeven jaar 8.317 mil-
joen euro vrij voor de versterking van de
transnationale samenwerking in het
gezondheidsonderzoek. Het jaarbud-
get is dus een heel stuk kleiner dan dat
van het NCI en het Europese kankeron-
derzoek moet het geld bovendien delen
met onderzoek over andere ziektes,
zoals hartaandoeningen, infectieziektes
en onderzoek naar hersenziektes. 

De beschikbare Europese steun gaat nu
onder andere naar de EORTC voor het
opzetten van een tumorbank, waarin
tumorcellen van kankerpatiënten wor-
den opgeslagen. Als er nieuwe medica-
tie ter beschikking komt, kan dan onder-
zocht worden welke types tumoren hier-
op reageren. De Europese sponsoring
is altijd beperkt in de tijd. ‘Het spijtige
gevolg is dat we mooie projecten na
enkele jaren niet meer kunnen voortzet-
ten,’ zegt Françoise Meunier. ‘Enkele
EORTC-projecten zoals een gezond-
heidseconomische eenheid en een een-
heid voor meta-analyse waren dat lot
beschoren.’

Veel onderzoekers pleiten voor een
Europese structuur geïnspireerd door het
NCI. Jacques De Grève beklemtoont

dat het NCI de motor is van de vooruit-
gang in het kankeronderzoek, zowel
op het vlak van fundamenteel als kli-
nisch onderzoek: ‘Door de centrale ver-
deling van de middelen is er een goed
overzicht van de besteding van het geld
en van de lopende onderzoeksprojec-
ten. Er is in de VS ook minder admini-
stratieve rompslomp dan hier om een
onderzoeksfonds vast te krijgen. De
peer review is er ook sterk ontwikkeld –
dat is de toetsing van de kwaliteit van
de projecten door collega-onderzoe-
kers.’ Jan Vermorken vindt dat het
Europese parlement moet ijveren voor
meer geld voor kankeronderzoek. Karin
Haustermans vraagt zich af of de
onderzoekssteun van firma’s niet gedeel-
telijk gebruikt kan worden om een cen-
traal fonds te spekken. 

De middelen van de industrie vormen
nu een onrechtstreekse ondersteuning
voor het academisch onderzoek. De
industrie betaalt een honorarium aan de
academische onderzoekers.
Universitaire ziekenhuizen gebruiken
deze financiële tegemoetkoming voor
de financiële reserves van de onder-
zoeksafdeling. Hiermee financieren de
afdelingen academisch onderzoek,
zegt Paul De Schepper. Het geld dient
onder andere om de studieverpleegkun-
digen te betalen, die deelnemers aan
een klinische studie begeleiden en een
groot deel van het administratieve werk
op zich nemen. Maar dat is niet altijd
een oplossing, aldus kinderoncoloog
Verlooy: ‘Een afdeling voor volwassen
kankerpatiënten werft met het geld van
commerciële studies studieverpleegkun-
digen aan, die ook voor de academi-
sche studies kunnen werken. Maar
onze afdeling heeft geen inkomsten van
de farma-industrie, want die is niet geïn-
teresseerd in klinische studies bij kinde-
ren met kanker.’

Een alternatieve mogelijkheid bestaat
erin de financiering van studieverpleeg-
kundigen en databeheerders minder
afhankelijk te maken van de middelen
van de onderzoeksafdeling. In
Nederland worden zij gefinancierd met
middelen van de universitaire ziekenhui-
zen zelf, afkomstig uit de ligprijs die de
patiënten betalen, zegt de uit
Nederland afkomstige Jan Vermorken.
Studieverpleegkundigen behoren in de

Nederlandse universitaire ziekenhuizen
tot de standaardbezetting van het ver-
pleegkundige team. Ook de
Nederlandse Stichting Kankerbestrij-
ding KWF geeft steun voor het databe-
heer van academische studies. Volgens
Françoise Meunier draagt dit ertoe bij
dat Nederland binnen de EORTC aan
de top staat wat betreft de deelname
aan klinische studies12.

De verschillende financiers vergeten
vaak dat er voor onderzoek een basis-
infrastructuur nodig is, zegt Françoise
Meunier: ‘Om projecten te kunnen
begeleiden, heeft de EORTC een IT-
eenheid en een alarmsysteem voor de
database nodig. Niemand wil hier-
voor betalen, op een beperkte steun
van de Belgische overheid (via de
Nationale Loterij) van 75.000 euro
na.’ Dit tekort aan basisinfrastructuur
uit zich ook in een gebrek aan
beschikbaarheid van toestellen voor
onderzoek. Marc Mareel: ‘Als een
PET CT-scan nodig is, loopt de studie
moeilijk. De machines moeten voort-
durend draaien voor de gewone
patiëntenonderzoeken, zodat er geen
tijd meer overblijft om ze in te zetten
voor klinisch onderzoek.’

3. De rol van het
academische kan-
keronderzoek
De beperkte budgetten voor acade-
misch klinisch onderzoek in combinatie
met de vele administratieve verplichtin-
gen ontnemen veel onderzoekers de lust
om nog aan academisch onderzoek te
doen, zegt professor Hein Van Poppel:
‘Het gevaar hiervan is dat het klinisch
onderzoek op termijn volledig commer-
cieel wordt.’ Dit is problematisch, omdat
het academische kankeronderzoek veel
vragen onderzoekt waar de farma-indus-
trie geen aandacht voor heeft. Een firma
is erg gemotiveerd om nieuwe molecu-
les op de markt brengen, maar klinisch
onderzoek gaat over veel meer. De over-
heid zou dan ook meer moeten investe-
ren in onderzoek dat de industrie niet
interesseert, zegt Paul De Schepper. De
onderzoekers geven aan om welke
onderzoeksdomeinen het gaat. 

Professor Françoise Meunier: ‘In tien jaar
tijd is de prijs van de verzekeringspolis van
de EORTC verdubbeld. Dat geld kunnen
we niet meer gebruiken om nieuwe studies
op te starten.’
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De vergelijking van behande-
lingsstrategieën

Volgens Françoise Meunier houdt
alleen het academisch klinische onder-
zoek zich bezig met de vergelijking
van behandelingsstrategieën: ‘Het
gaat bijvoorbeeld om onderzoek dat
chirurgische behandelingsopties verge-
lijkt. Verwijder je de larynx of niet, kies
je voor een mastectomie of een borst-
sparende operatie? Die vragen zijn
essentieel voor de levenskwaliteit en
het overleven van de patiënt.’ Door dit
gebrek aan middelen kunnen veel inte-
ressante chirurgische studies niet
plaatsvinden, zegt Hein Van Poppel:
‘De EORTC kan slechts een minder-
heid van de waardevolle onderzoeks-
ontwerpen sponsoren. De anderen
moeten voor eigen middelen zorgen.
Dat betekent in de praktijk dat deze
studies niet plaatsvinden.’

Een ander onderzoeksdomein waar
behandelingsstrategieën vergeleken
worden, is de radiotherapie. Karin
Haustermans: ‘Er is geen geld voor
onderzoek over een nieuwe radiothe-
rapietechniek, een andere totaaldosis
of een ander fractioneringsschema –
fractionering is de verspreiding van
de totale stralingsdosis over verschil-
lende bestralingsmomenten. We heb-
ben bijvoorbeeld onderzocht of vijf
weken bestraling voor een prostaat-
carcinoom even goed is als acht
weken. In dat onderzoek zijn de fir-
ma’s niet geïnteresseerd. Als je met
die studie naar het FWO zou stap-
pen, vang je daar ook bot.’ 

Levenskwaliteit

Aandoeningen als kinderleukemie of de
ziekte van Hodgkin stonden tot in de
jaren 1970 gelijk met een doodsvon-
nis. De overlevingscijfers zijn sindsdien
spectaculair gestegen, maar de stan-
daardbehandelingen zijn nog erg
toxisch voor de patiënt. Ze kunnen tot
secundaire tumoren en levenslange
neveneffecten leiden. Volgens Hans
Wildiers en Françoise Meunier komt het
er nu op aan om de agressiviteit van de
behandeling af te bouwen zodat de
levenskwaliteit na de behandeling ver-
betert en de overlevingscijfers even
goed blijven. 

Ook chirurgische studies zijn voorbeel-
den van typisch academisch onderzoek
dat de levenskwaliteit kan verbeteren.
Hein Van Poppel: ‘In de VS vergelijkt de
START-trial twee benaderingen van pros-
taatkanker. Eén groep proefpersonen
met prostaatkanker krijgt de standaard-
therapie: een onmiddellijke verwijde-
ring van de prostaat. Een andere groep
patiënten staat onder active surveillance
of waakzaam afwachten. Artsen vol-
gen enkele parameters van deze
patiënten goed op en als die parame-
ters bepaalde waarden overschrijden,
worden de patiënten geopereerd. In
Europa is er niemand die zo een studie
ondersteunt.’ Als blijkt dat de active sur-
veillance evenwaardig is aan de stan-
daardbehandeling, zal een groep
patiënten die nu meteen prostatectomie
krijgt, in de toekomst een zekere tijd of
soms wel definitief gespaard blijven van
de bijhorende nadelen zoals inconti-
nentie en impotentie. 

Kleine doelgroepen

Onderzoek over behandelingen voor
kleine doelgroepen, zoals kinderen
met kanker en patiënten met zeldzame
tumoren, kan niet rekenen op veel
steun van de industrie. In de kinderon-

cologie bijvoorbeeld start de industrie
geen klinische proeven op, zegt Joris
Verlooy. Het interesseert de bedrijven
niet om experimentele medicatie bij
kinderen te testen. In de kinderoncolo-
gie gebeurt ook vaak onderzoek met
medicatie die het experimentele stadi-
um voorbij is en al op de markt is,
maar waarvan de werking bij kinde-
ren onvoldoende is onderzocht. In
beide gevallen is de industrie niet geïn-
teresseerd, omdat kinderen met kanker
een te kleine afzetmarkt vormen. 

De Europese overheid werkt wel aan
oplossingen voor dit probleem. In juli
2006 keurde het Europese parlement
een verordening goed die de indus-
trie moet aansporen om geneesmid-
delen ook bij kinderen te onderzoe-
ken. Bedrijven die hun middelen bij
kinderen testen, kunnen rekenen op
een patentverlenging van zes maan-
den, zodat ze meer inkomsten halen
uit het nieuwe medicament. De veror-
dening wordt in januari 2007 van
kracht13. 

Een andere kleine doelgroep zijn
patiënten met een zeldzame tumor.
‘Voor onderzoek over zeldzame
tumoren is het heel moeilijk om mid-
delen te vinden. Het gaat immers om
een kleine markt. Vroeger vingen
organisaties als de EORTC dat op,
maar wij merken dat dit voor de
EORTC steeds moeilijker wordt,’ zegt
Hans Wildiers. Ook hier probeert de
Europese regelgeving een mouw aan
te passen door voor de zogenaamde
weesgeneesmiddelen – geneesmid-
delen voor zeldzame ziektes – te
voorzien in een langere patentbe-
scherming, zegt Jozef Vermylen. 

Translationeel onderzoek

Translationeel onderzoek is onder-
zoek dat verbanden zoekt tussen het
preklinische onderzoek in het labora-

Professor Hein Van Poppel: ‘Het gevaar
bestaat dat het klinisch onderzoek op
termijn volledig commercieel wordt.’

Professor Paul De Schepper: 

'De overheid zou meer moeten investeren in 

onderzoek dat de industrie niet interesseert.'



torium en het klinische onderzoek in
het ziekenhuis. In het labo onderzoe-
ken wetenschappers de genetische
afwijkingen en de moleculaire
mechanismen die een tumor veroor-
zaken. Dit gebeurt op basis van bio-
psies, bloedstalen of scans genomen
voor en tijdens de behandeling.
Binnen een vorm van kanker kunnen
ze zo verschillende types onderschei-
den, op basis van de onderliggende
moleculaire mechanismen. In een vol-
gende fase van het onderzoek zoekt
men naar verbanden tussen de effec-
ten van een behandeling bij patiën-
ten en de moleculaire kenmerken van
de tumor. Op die manier stemt trans-
lationeel onderzoek de behandeling
beter af op de kenmerken van een
patiënt. Aan het AZ VUBrussel
gebeurt bijvoorbeeld onderzoek dat
verbanden zoekt tussen genetische
afwijkingen in hersentumoren en de
uitkomst van een behandeling met
chemo- en radiotherapie. 

Volgens Jacques De Grève kampt het
academisch translationele onderzoek
met een groot geldtekort, want het is
erg duur: ‘Er komt heel veel organisatie
en personeel bij kijken. Er zijn bij derge-
lijke studies databeheerders, laboranten
en klinisch onderzoekers betrokken. Die
moeten allemaal een inzicht hebben in
het opzet van de studie. Meestal wer-
ken verschillende ziekenhuizen samen.
Tumorstalen worden in al die ziekenhui-
zen verzameld. Het is een hele heksen-
toer om die in een goede conditie bij-
een te brengen in één centrum.’ Ook de
test om de ‘genetische handtekening’
van patiënten te bepalen, is erg duur. 

De farmaceutische firma’s organiseren
wel translationeel onderzoek, maar dat
is niet voldoende: ‘Als zij translationeel
onderzoek doen, is dat natuurlijk
gericht op de ontwikkeling van een
bepaald product. Het translationele
onderzoek aan de universiteiten is
meer gericht op inzicht in de biologie
van kanker en het zoeken naar verban-
den met de behandeling.’ Jacques De
Grève vraagt zich ook af of de firma’s
erg gemotiveerd zijn om te zoeken
naar biomerkers: ‘Door translationeel
onderzoek kunnen we biomerkers ont-
wikkelen. Dat zijn kenmerken van
patiënten die voorspellen wie baat zal
hebben bij een geneesmiddel en wie
niet. Zoiets is heel belangrijk. We moe-

ten immers proberen om nieuwe, maar
dure geneesmiddelen alleen te gebrui-
ken bij patiënten die er werkelijk iets
aan hebben. De translationele studies
van de industrie zoeken naar biomer-
kers, maar ik denk niet dat zij met
dezelfde overtuiging zoeken als een
onafhankelijke onderzoeker. Het is
immers voordelig voor een firma als
zoveel mogelijk patiënten hun middel
krijgen.’ Filip Lardon bevestigt het
belang van translationele onderzoeken
die onafhankelijk van de bedrijven
gebeuren. Zijn labo onderzoekt waar-
om bepaalde cytostatica het effect van
radiotherapie versterken. Het onder-
zoek bekijkt de moleculaire basis van
dit verschijnsel. Als een farmaceutische
firma zo een project sponsort, wil zij
dat je je concentreert op de cytostatica
van het bedrijf. Zonder die financiële
afhankelijkheid zou de keuze van de
onderzochte cytostatica op basis van
meer wetenschappelijke overwegin-
gen gebeuren.

Een recente inspanning van de
Vlaamse overheid komt gedeeltelijk
tegemoet aan deze noden. In mei
2006 stelde Vlaams minister
Moerman, onder andere bevoegd
voor Wetenschap, een nieuw pro-
gramma voor toegepast biomedisch
onderzoek voor. Het eerste jaar van
het programma komt vijf miljoen euro
vrij. Het programma ondersteunt
onderzoek met een klemtoon op het
verwerven van inzicht in de basis van
ziekte en gezondheid bij de mens.
Het moet gaan om onderzoek dat
wetenschappelijke bevindingen ver-
taalt naar klinische toepassingen en
waarvoor geen industriële financie-
ring te verwachten valt 14. 

Efficiënte besteding 
van middelen

Belgische overheidsinstellingen investe-
ren nu weinig geld in klinische studies.
Maar een doelgerichte steun van kli-
nisch onderzoek dat helpt om de beslis-
sing over de terugbetaling van nieuwe
geneesmiddelen te onderbouwen, kan
tot een betere besteding van de over-
heidsmiddelen leiden. Door de ontwik-
keling van biomerkers kan bijvoorbeeld
een bepaald geneesmiddel doelgericht
worden ingezet, zodat het RIZIV minder
behandelingen moet terugbetalen.
Onderzoek als de START-trial kan ertoe
leiden dat een deel van de prostaatkan-
kerpatiënten niet automatisch en meteen
een prostatectomie meer zal onder-
gaan. De kost van de prostatectomie
voor de ziekteverzekering vermindert
dan ook. 

Verschillende onderzoekers menen
daarom dat de overheid een taak
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Professor Hans Wildiers: 'Voor
onderzoek over zeldzame tumoren
is het heel moeilijk om middelen te
vinden. Het gaat immers om een
kleine markt.'

Professor Marc Mareel: 'Als een PET CT-scan 

nodig is, loopt de studie moeilijk. 

De machines moeten voortdurend draaien 

voor de gewone patiëntenonderzoeken, 

zodat er geen tijd meer overblijft om 

ze in te zetten voor klinisch onderzoek.'
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heeft om in dit onderzoek te investe-
ren. Van het industriële kankeronder-
zoek over nieuwe molecules valt op dit
vlak immers niet veel te verwachten.
Jacques De Grève: ‘Een mogelijk voor-
beeld gaat over de toediening van
herceptine bij patiënten met een gevor-
derde borstkanker. Het is nog onduide-
lijk hoe lang het zinvol is om met die
behandeling door te gaan. Er bestaan
geen studies over en de industrie zal
die om evidente redenen ook niet
organiseren. De duur van de terugbe-
taling zou dan afhankelijk gemaakt
kunnen worden van het resultaat van
deze studie.’

Ter afronding

Naast het commerciële kankeronder-
zoek vervult het academische kanker-
onderzoek een belangrijke rol in de
verbetering van de overlevingscijfers
en de levenskwaliteit van kankerpa-
tiënten. Maar de laatste jaren stoot
dit onderzoek op steeds meer hinder-
nissen ten gevolge van geldtekort en
zware administratieve verplichtingen.
Om de vastgestelde problemen weg
te werken, zijn de volgende maatre-
gelen noodzakelijk:
1.De oprichting van een Europees

kankerinstituut, naar het model van
het Amerikaanse NCI, om de kloof
met de VS op het vlak van de finan-
ciering van niet-commercieel kan-
keronderzoek te dichten. De
Belgische Europarlementsleden en
de ministers verantwoordelijk voor
het wetenschapsbeleid kunnen dit
onderwerp op de Europese agen-
da plaatsen. 

2.Een verlichting van de administratie
die een academische studie met zich
me brengt, door een vereenvoudi-
ging van de procedures en door een
basisfinanciering voor studieverpleeg-
kundigen die dit administratieve werk
kunnen opnemen. 

3.Meer overheidssteun voor de verschil-
lende vormen van klinisch kankeron-

derzoek waarvoor geen industriële
fondsen beschikbaar zijn, naar het
voorbeeld van het door minister
Moerman opgestarte fonds voor
translationeel onderzoek

4.Meer universitaire mandaten voor kli-
nische onderzoekers tegen betere
voorwaarden.

Professor Filip Lardon: ‘Veel vorsers aan
de universiteit hebben een contract met
een looptijd van één jaar. Daardoor
wijken toponderzoekers nog vaak uit
naar de VS.’
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Financiële instellingen geven mogelijk
wel een lening, maar weigeren veelal
een schuldsaldoverzekering. Als verze-
keraars al een schuldsaldoverzekering
toestaan, rekenen ze zeer hoge bijpre-
mies, ondanks de heel hoge overle-
vingscijfers van sommige kankers, zoals
teelbalkanker. De maatschappijen
geven geen informatie over de manier
waarop zij die hogere bijpremie bere-
kenen. Jongvolwassen kankerpatiënten
die een hospitalisatieverzekering wen-
sen af te sluiten, krijgen van de verzeke-
ringsmaatschappij te horen dat dit niet
mogelijk is, zonder dat de maatschap-
pij een bijkomende motivatie opgeeft.
Soms lukt het wel nog om een hospitali-
satieverzekering af te sluiten, maar de
kosten die verband houden met kanker
worden dan veelal uitgesloten van
terugbetaling.

Door dit alles moeten deze jongvolwas-
senen hun toekomstplannen bijstellen.
Plannen om een huis te kopen, kunnen
bijvoorbeeld niet doorgaan. Wie geen
schuldsaldoverzekering of hospitalisatie-
verzekering krijgt, loopt het risico om
zijn gezin op te zadelen met  een
zware financiële last. Jongvolwassenen
die door het lot zijn gestraft met kanker,
krijgen zo nog meer problemen door
het beleid van de verzekeraars. 

De VLK vindt de slechte toegankelijk-
heid van de schuldsaldoverzekering of
hospitalisatieverzekering voor jongvol-
wassen kankerpatiënten onaanvaard-
baar. Ze ondersteunt dan ook de eis

van het Vlaams Patiëntenplatform1 voor
een levenslang recht op verzekering.
Dat moet minimaal gelden voor alle
aanvullende verzekeringen inzake
gezondheidszorg en medische hulp,
alle overlijdensverzekeringen (schuld-
saldo- en levensverzekeringen) en alle
familiale en gelijkaardige aansprakelijk-
heidsverzekeringen. Samen met profes-
sor emeritus Hubert Claassens, specia-
list in het verzekeringsrecht bij de KU
Leuven, denkt de VLK na over initiatie-
ven om dit recht te realiseren en evalu-
eert ze recente overheidsmaatregelen

om de toegankelijkheid van verzekerin-
gen te verbeteren.

In dit artikel gaan we in op de knelpun-
ten bij het afsluiten van een schuldsaldo-
en hospitalisatieverzekering omdat die
aan bod kwamen in het onderzoek
over jongvolwassenen en kanker. Dat
betekent natuurlijk niet dat oudere kan-
kerpatiënten geen problemen ervaren
of dat met andere verzekeringen alles
vlot verloopt.
De tekst Verzekeringsproblemen van
mensen met een chronische ziekte of
handicap en hun omgeving. Standpunt
van het Vlaams Patiëntenplatform vzw 1

biedt een volledig overzicht. 

1. Privé-verzekerin-
gen in de gezond-
heidszorg: nood-
zaak of luxe?
De geïnterviewde jongvolwassenen die
een beroep konden doen op een hospi-
talisatieverzekering, al dan niet via hun
ouders, vonden de kosten van de behan-
deling gemakkelijk te dragen. Voor
Goedele had de leukemiebehandeling
veel zwaardere financiële gevolgen
omdat zij deze verzekering miste (zie p.
21). Voor de VLK kan zoiets niet. De ver-
plichte ziekte- en invaliditeitsverzekering
moet alle onderdelen van het zorgtraject
in voldoende mate terugbetalen, zodat
de meest aangewezen behandeling
voor iedereen betaalbaar blijft. De parti-
culiere hospitalisatieverzekering zou dan
niet meer dan een luxeproduct mogen
zijn, bijvoorbeeld voor de meerkost van
een eenpersoonskamer.

2. Het wetsontwerp-
Verwilghen
Begin 2004 kondigde de federale
regering enkele maatregelen aan om de
toegankelijkheid van de hospitalisatie-
verzekering voor chronisch zieken te ver-
beteren. De realisatie van deze beloftes
komt eindelijk dichterbij, nu het wetsont-
werp-Verwilghen bijna klaar is2. Dit

VERZEKERINGSPROBLEMEN VAN 
JONGVOLWASSEN KANKERPATIËNTEN

Door verzekeringsproblemen moeten jongvolwassen kankerpatiënten hun toekomstplan-
nen vaak bijstellen. 

De VLK ondersteunt de eis van het 

Vlaams Patiëntenplatform voor een levenslang 

recht op verzekering.

Jongvolwassen kankerpa-
tiënten die een verzekering
willen afsluiten, komen in de
problemen (zie p. 22).
Vooral over de schuldsald-
overzekering en de hospita-
lisatieverzekering zijn er
klachten. 
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wetsontwerp is een stap vooruit,
maar het lost zeker niet alle proble-
men op. 

Het wetsontwerp wil de individuele
hospitalisatieverzekering bijsturen op
drie punten. Ten eerste wordt de ver-
zekering levenslang gemaakt voor de
verzekerde. Privé-verzekeraars zullen
een contract dus niet meer eenzijdig
kunnen opzeggen of aanpassen (bij-
voorbeeld door de premie op te trek-
ken) omdat de verzekerde of iemand
van zijn gezin zwaar ziek wordt. De
verzekerde zelf behoudt het recht om
een wijziging van het contract aan te
vragen. Ook voor de gezinsleden
loopt de verzekering levenslang, zelfs
als ze het gezin verlaten. Een meer-
derjarig kind dat alleen gaat wonen
of een scheidende partner met een
gezondheidsprobleem kan de gezins-
polis dus voortzetten. Deze regeling
is duidelijk een stap vooruit, bijvoor-
beeld voor jongvolwassenen met kan-
ker die het ouderlijke huis verlaten.
Het wetsontwerp legt de voorwaarden

vast waaronder de premie van de indi-
viduele hospitalisatieverzekering wel
nog kan stijgen. Zo is een premiestij-
ging mogelijk wanneer de kosten van
medische prestaties volgens enkele
objectieve parameters sneller stijgen
dan de index van de consumptieprij-
zen. De Commissie voor Bank-,
Financie- en Assurantiewezen (CBFA),
het controleorgaan van de Belgische
financiële sector, moet hier de toelating
voor geven. Professor Claassens dringt
hier aan op bijkomende garanties voor
de verzekerden. Volgens hem luistert
deze commissie doorgaans te eenzij-
dig naar de verzekeraars. Hij dringt er
ook op aan dat een onafhankelijk orga-
nisme, zonder banden met de verzeke-
raars en met een inbreng van de patiën-
tenorganisaties, de objectieve parame-
ters opstelt. 

Soms willen verzekeringsmaatschappij-
en na het afsluiten van een verzekerings-
contract de kosten ten gevolge van een
ziekte niet vergoeden omdat de verze-
kerde bij het afsluiten van het verzeke-
ringscontract ziektesymptomen zou heb-
ben verzwegen. Het wetsontwerp
beperkt de bewegingsvrijheid van de
verzekeraars, maar de regeling laat
nog veel te wensen over. Wanneer een
diagnose gesteld wordt binnen een ter-
mijn van twee jaar na het afsluiten van
de verzekering en wanneer de verzeke-
raar kan aantonen dat er voor het afslui-
ten van het contract al symptomen
bestonden, kan de verzekeraar nog
altijd weigeren om de schade of kosten
te vergoeden. Eens de termijn van twee
jaar voorbij is, kan de verzekeraar zich
niet meer beroepen op vooraf bestaan-
de symptomen. Voor verschillende jong-
volwassenen met kanker biedt dit geen
oplossing. Vaak gebeurt het dat zij zich
voor de diagnose al herhaaldelijk tot
een arts hebben gewend. Verschillende
malen kregen ze te horen dat er niets
ergs aan de hand was. Wanneer ze

dan te goeder trouw een verzekering
afsluiten en kort daarna een correcte
diagnose krijgen, lopen zij nog altijd
het risico dat de verzekeraar de schade
of kosten niet wil vergoeden.
Verzekeraars mogen alleen verwijzen
naar  een bestaande aandoening als er
voor het afsluiten van het contract al een
duidelijke diagnose gesteld was door
een gespecialiseerde arts.

Ten derde is er ook een regeling om
chronisch zieken die nog geen hospita-
lisatieverzekering hebben op het
moment van de diagnose, uit de nood
te helpen. Tijdens een overgangsperio-
de van twee jaar na de inwerkingtre-
ding zullen de privé-verzekeraars chro-
nisch zieken en personen met een han-
dicap niet mogen weigeren. De hospi-
talisatieverzekering mag de kosten die
verband houden met de bestaande

ziekte of handicap wel uitsluiten. Voor
ex-kankerpatiënten zet dit weinig zoden
aan de dijk. Een zware leukemiebehan-
deling bijvoorbeeld laat sporen na op
het hele lichaam, zodat een verzeke-
raar alle medische kosten wel op de
een of andere manier in verband kan
brengen met de aandoening. Deze
overgangsregeling moet uiterlijk tegen
1 oktober 2008 geëvalueerd worden.
De evaluatie gebeurt door de CBFA, de
mutualiteiten en Assuralia, de beroeps-
vereniging van de verzekeraars. In
deze evaluatiecommissie zijn de aan-
bieders van hospitalisatieverzekeringen
dus sterk vertegenwoordigd, maar de
andere betrokken partij, de patiënt, is
niet aanwezig met een onafhankelijke
vertegenwoordiging. De mutualiteiten
spelen immers een dubbele rol. Zij ver-
tegenwoordigen de patiënt, maar bie-
den ook hospitalisatieverzekeringen
aan. Alleen als er een onafhankelijke
patiëntenvertegenwoordiging bij de
evaluatie betrokken wordt, kan er spra-
ke zijn van een ernstige evaluatie. 

Veel mensen hebben een collectieve
hospitalisatieverzekering via de werkge-
ver. Vaak zijn ook de gezinsleden van
de verzekerde werknemer aangesloten
bij deze groepsverzekering. Indien men-
sen met pensioen gaan of hun baan ver-
liezen, loopt de collectieve verzekering
af. Werknemers die tijdens de duur van
de collectieve verzekering een ernstig
gezondheidsprobleem hebben gekre-
gen en het contract op individuele basis
willen voortzetten, stuiten nu vaak op
onhaalbare voorwaarden, zoals een
onbetaalbare premieverhoging1. Het
wetsontwerp-Verwilghen verbiedt pre-
miestijgingen omwille van de medische
toestand op het moment van de individu-
ele voortzetting. Een bijkomend medisch
onderzoek of medische vragenlijst is
dan ook verboden. Wel kan de verze-
keraar de premie aanpassen aan de
leeftijd van de kandidaat-verzekerde. Dit
kan nog altijd voor een forse premiever-
hoging zorgen. De verzekerde kan dit
vermijden door tijdens de duur van het
collectieve contract een bijpremie te
betalen. Ook de gezinsleden van de
werknemer hebben het recht op individu-
ele voortzetting van een collectief con-
tract. Als iemand het gezin verlaat, bij-
voorbeeld bij een echtscheiding, kan
deze persoon het contract individueel

De toegang van chronisch zieken tot verzekeringen

zal door het wetsontwerp-Verwilghen verbeteren, 

maar de regeling vertoont nog veel hiaten.



36

voortzetten. Als de werknemer het con-
tract niet wil voortzetten, bijvoorbeeld bij
pensionering, behouden de gezinsleden
toch het recht op voortzetting. 

Deze regeling is uiteraard een stap
vooruit voor al wie een hospitalisatiever-
zekering via de werkgever heeft. Wel is
de individuele voortzetting gebonden
aan erg korte termijnen die de voortzet-
ting onnodig bemoeilijken. Nadat de
verzekeraar de kandidaat-verzekering-
nemer een voorstel heeft gedaan voor
een individuele polis, heeft de kandi-
daat bijvoorbeeld nog vijftien dagen
om het aanbod al dan niet te aanvaar-
den. Dan vervalt het recht op individue-
le voortzetting. Wie verzekerd wil blij-
ven, gaat beter niet op reis. 

3. Een gemeen-
schappelijk waar-
borgfonds voor per-
sonen met een ern-
stig gezondheids-
probleem
De toegang van chronisch zieken tot ver-
zekeringen zal door het ontwerp-
Verwilghen verbeteren, maar de regeling
laat nog veel hiaten. Het ontwerp blijft
beperkt tot de hospitalisatieverzekering,
hoewel er ook problemen bestaan met
andere verzekeringen, zoals de schuld-
saldoverzekering. Voor de verzekerbaar-
heid van mensen zonder verzekering is
er nog geen echte oplossing.
Vooruitgang is hier mogelijk door de
oprichting van een gemeenschappelijk
waarborgfonds voor mensen met een
ernstige ziekte, naar het model van het
tarificatiebureau in de autoverzekering.
Bij dat bureau kunnen automobilisten
terecht die geen betaalbare verzekering
meer vinden. Het bureau bepaalt dan
een premie op basis van het type voer-
tuig en het profiel van de bestuurder. Er
wordt ook een beroep gedaan op de
solidariteit van de andere verzekeringne-
mers, zodat de premie voor chauffeurs
die al enkele ongevallen hebben gehad,
betaalbaar blijft. De last van het beheer
van deze verzekeringen wordt verdeeld

onder alle verzekeraars. Dit systeem is
ingevoerd om het aantal bestuurders zon-
der verzekering zo laag mogelijk te hou-
den3. Ook in de natuurrampenverzeke-
ring hebben de verzekeraars al aan-
vaard dat er voor onverzekerbare risico’s
een oplossing wordt gezocht door mid-
del van solidariteit tussen de mensen die
in een risicozone wonen en mensen die
in een veilig gebied wonen4. 

In België hebben senator Roelants du
Vivier5 en de kamerleden Milquet,
Wathelet en Arens· wetsvoorstellen
opgesteld in verband met de oprichting
van een waarborgfonds voor de schuld-
saldoverzekering voor personen met
een verhoogd gezondheidsrisico. Er is
ook een voorstel van de sp.a om de
toegang tot de hospitalisatieverzekering
te garanderen, door de verschillende
verzekeraars te verplichten om bijdra-
gen in een speciaal fonds te storten.
Mensen die elders niet meer terechtkun-
nen, moeten hieruit een verzekering krij-
gen6. Dit gaat heel wat verder dan het
wetsontwerp-Verwilghen waar de sp.a
in de regering nu mee heeft ingestemd.

4. De resultaten van
de antidiscriminatie-
wet 
De antidiscriminatiewet verbiedt discri-
minatie op basis van de huidige of toe-
komstige gezondheidstoestand bij het
aanbieden van goederen of diensten
aan het publiek. Er is sprake van discri-
minatie indien een verschil in behande-
ling niet objectief of redelijkerwijze
gerechtvaardigd is7. Uit de interviews
met jongvolwassenen kankerpatiënten

blijkt dat de antidiscriminatiewet tot nu
toe nog maar weinig zoden aan de
dijk heeft gezet voor mensen met een
ernstig gezondheidsprobleem.

Hier ligt een belangrijke opdracht voor
het Centrum voor Gelijkheid van
Kansen en Racismebestrijding. Dat
Centrum moet de concrete toepassing
van de antidiscriminatiewet mee hel-
pen realiseren, door slachtoffers van
discriminatie bij te staan. Maar volgens
Hubert Claassens gaat het centrum
nog wel eens wat te behoudsgezind te
werk bij het toetsen van de objectiviteit
en redelijkheid van de beslissingen van
de privé-verzekeraars: ‘Het Centrum
zou mijns inziens wat assertiever
mogen zijn. Het vermijdt tot nu toe
rechtszaken tegen verzekeraars en pro-
beert alles met bemiddeling op te los-
sen. Maar daarmee kun je niet zoveel
bereiken. Het Centrum zegt dat het niet
naar de rechtbank stapt omdat het niet
beschikt over dossiers die zwaar
genoeg wegen om kans te maken op
succes, maar misschien moet het
Centrum zelf actiever op zoek gaan
naar die dossiers.’ In zijn jaarverslag
2005 geeft het Centrum de beperkin-
gen van bemiddeling eigenlijk toe. In
dossiers van discriminatie door verze-
keringsmaatschappijen staat het inten-
sieve werk niet altijd in verhouding tot
de resultaten. De dossiers vereisen
diepgaande gesprekken met de verze-
keraars over de risico-inschattingen die
ze hanteren. Als er al resultaat geboekt
wordt in een individueel dossier, bij-
voorbeeld een verlaging van de
gevraagde bijpremie, dan betekent
dat niet dat de verzekeraar zijn alge-
meen beleid aanpast. De maatschap-
pij behandelt vergelijkbare dossiers
gewoon als voorheen8. Rechtszaken

Verzekeraars zouden – al dan niet via hun medisch

adviseur – op eigen initiatief en schriftelijk moeten

argumenteren op basis van welke objectieve 

gegevens en redelijke overwegingen ze tot 

een bepaalde beslissing komen. En dit zonder 

dat de kandidaat-verzekerde hierom hoeft te vragen.
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met effectieve veroordelingen zouden
misschien meer indruk maken op de
verzekeraars, zodat de antidiscrimina-
tiewet voor personen met een ernstig
gezondheidsprobleem geen dode let-
ter blijft.

5. Rekening houden
met de meest recen-
te wetenschappelij-
ke gegevens
Met de antidiscriminatiewet is het nog
altijd mogelijk een verzekering te wei-
geren of een hogere premie te vragen
aan een persoon met een ernstig
gezondheidsprobleem, maar de maat-
regel moet wel redelijk en objectief te
rechtvaardigen zijn. Anders is er spra-
ke van discriminatie. De vraag rijst of
de bijpremies waar de geïnterviewde
jongvolwassenen mee te maken kre-
gen, wel redelijk en objectief zijn. Bij
teelbalkanker is de kans op overleven
heel groot. Vijf jaar na de diagnose is
95% van de patiënten nog in leven9.
Voor jongvolwassenen met niet-uitge-
zaaide teelbalkanker ligt dit cijfer wel-
licht nog hoger. Het is dan ook moei-
lijk te begrijpen waarom Dirk, een jon-
geman met niet-uitgezaaide teelbal-
kanker, het eerste jaar na het afsluiten
van een hypothecaire lening geen
schuldsaldoverzekering kon krijgen en
waarom de bank hem na een jaar een
voorstel deed dat vier maal zo duur
was als de verzekering die de bank
hem aanbood voor hij zijn aandoe-
ning meegedeeld had. Verzekeraars
lijken ook weinig moeite te doen om
de bijpremie aan te passen aan de
sterk uiteenlopende overlevingscijfers
van kankerpatiënten. Wie kanker
heeft, valt in een risicogroep en betaalt
dus veel meer, zo kreeg Frank (teelbal-
kanker) te horen in zijn bankkantoor.
Het is in dit verband van belang dat
gezaghebbende auteurs uit de actuari-
ële wetenschap, die zich bezighou-
den met het analyseren van het te ver-
zekeren risico en het vastleggen van
de bijhorende verzekeringspremie,
aanvoeren dat de tariefkeuzes van
maatschappijen veeleer gebaseerd
zijn op commerciële en concurrentiële

overwegingen dan op puur verzeke-
ringstechnische criteria10.

We toetsten de ervaringen van de jong-
volwassenen bij Assuralia, de beroeps-
vereniging van verzekeringsonderne-
mingen. Via e-mail stelden we Assuralia
twee vragen: 
1.Met welke overlevingscijfers houden

de verzekeraars rekening bij het
bepalen van een verzekeringspremie
voor ex-kankerpatiënten (bijvoorbeeld
voor een schuldsaldoverzekering),
meer bepaald voor kankers die vaak
voorkomen bij jongvolwassen kanker-
patiënten (zoals teelbalkanker, de
ziekte van Hodgkin, leukemie)? 

2.Hoe wordt de groep van ex-kanker-
patiënten gesegmenteerd? Met
andere woorden: krijgen mensen met
een verschillend type kanker een
andere premie  aangerekend?  

Assuralia hield daarop een rondvraag
onder haar leden. Zeven ondernemin-
gen reageerden. Zij vertegenwoordi-
gen 66% van de markt van de individu-
ele levensverzekeringen (waartoe de
schuldsaldoverzekering behoort). Alle
ondernemingen verklaren dat zij onder
bepaalde voorwaarden schuldsald-
overzekeringen aanbieden aan ex-kan-
kerpatiënten. Een van die voorwaarden
is bijvoorbeeld dat een bepaalde ter-
mijn verstreken is sinds het beëindigen
van de kankerbehandeling. Die termijn
hangt onder andere af van het type kan-

ker, het stadium van de kanker en de
gevolgde therapie. De termijn kan dus
sterk verschillen. Aan ex-kankerpatiënten
die een schuldsaldoverzekering wensen
af te sluiten, rekenen de ondernemingen
ook vaak bijpremies aan. Die verschil-
len bij alle betrokken ondernemingen
naargelang van het type kanker en de
termijn die is verstreken sinds het einde
van de behandeling. Sommige onder-
nemingen houden ook rekening met de
leeftijd van de ex-kankerpatiënt. Ook
het stadium van de kanker, de evolutie
en de gevolgde therapie spelen soms
een rol bij het bepalen van de eventue-
le bijpremie. De betrokken verzekeraars
baseren zich hierbij op statistieken die
ze krijgen van hun herverzekeraar.
Herverzekeraars zijn ‘de verzekeraars
van de verzekeraars’. Een verzekerings-
maatschappij dekt zich bij een herver-
zekeraar in tegen het betalen van grote
schadevergoedingen. Als een verzeke-
raar een heel grote schade moet ver-
goeden, zal zijn herverzekeraar een
deel van de vergoeding terugstorten
aan de verzekeraar. 
Omdat de verzekeraars verwijzen
naar de statistieken van de herverze-
keraars, hadden we ook contact met
een herverzekeraar. Die herverzeke-
raar demonstreerde de  software die
gebruikt wordt om te bepalen of
iemand na een ziekte als kanker aan-
spraak kan maken op een schuldsaldo-
verzekering, na welke termijn dit kan
en hoe groot de eventuele bijpremie

We toetsten de ervaringen van de jongvolwassenen bij Assuralia, de beroepsvereni-
ging van verzekeringsondernemingen.
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is. De betrokken herverzekeraar
houdt rekening met allerlei factoren,
zoals de termijn sinds het einde van
de behandeling, het type kanker en
het stadium van de ziekte. Herver-
zekeraars zijn wereldwijd actief. Dit
betekent dat hun overlevingscijfers
niet de Vlaamse situatie weergeven,
maar de wereldwijde overleving in
geval van kanker. Aangezien de
Vlaamse overlevingscijfers internatio-
naal tot de beste cijfers behoren,
werkt dit wellicht vaak in het nadeel
van de Vlaamse kankerpatiënt.
De gegevens die we van deze herver-
zekeraar en van de verzekeraars kre-
gen, blijven op een algemeen niveau.
Zij geven een opsomming van de fac-
toren die een rol spelen bij het verze-
keren van ex-kankerpatiënten, maar de
tabellen met overlevingscijfers die dit
concreet maken, tonen ze niet. Ook

wijkt de verstrekte informatie af van
wat de geïnterviewde jongvolwasse-
nen te horen krijgen van de lokale ver-
zekeringsagent. Frank verneemt bij-
voorbeeld dat er geen onderscheid

wordt gemaakt binnen de groep kan-
kerpatiënten, hoewel de verzekerings-
maatschappijen stellen dat dit wel
gebeurt.
In de verhalen van de jongvolwasse-
nen viel ook op dat de verzekeraars
hun beslissingen staven met heel sum-
miere informatie. Emma kreeg bij-
voorbeeld een e-mail van een verze-
keringsmaatschappij die meedeelde
dat ze ‘door haar situatie’ geen hos-
pitalisatieverzekering kon krijgen.
Verzekeraars zouden, al dan niet via
hun medisch adviseur, op eigen initia-
tief en schriftelijk moeten argumente-
ren op basis van welke precieze
objectieve gegevens en redelijke
overwegingen ze tot een bepaalde
concrete beslissing komen, zonder
dat de kandidaat-verzekerde hierom
hoeft te vragen. Deze plicht tot recht-
vaardiging kan op zich al zorgen

voor een mentaliteitsverandering,
zodat het probleem van de heel hoge
bijpremies zich in de toekomst minder
stelt1. Ten minste moet de verzeke-
ringsovereenkomst zelf precieze infor-

matie bevatten over de manier waar-
op de premie berekend wordt, zoals
een wetsvoorstel van de kamerleden
Baeke, Casaer, Lalieux en Van Gool
vraagt11. Dit voorstel maakt het voor
patiënten- en consumentenorganisa-
ties ook mogelijk om het beleid van
verschillende verzekeraars tegenover
chronisch zieken te vergelijken. 

6. Een Belgische
‘convention AERAS’
‘De Belgische verzekeraars zijn zich
goed bewust van de problemen,
maar er is tot vandaag heel weinig
animo om naar oplossingen te zoe-
ken in overleg met de patiëntenver-
enigingen,’ meent Hubert Claassens.
‘Misschien kan een initiatief dat ver-
gelijkbaar is met de Franse conventi-
on AERAS hen tot daden aanzetten.’
AERAS staat voor s’assurer et emprun-
ter avec un risque aggravé de santé
(verzekeren en lenen met een ver-
hoogd gezondheidsrisico) en verwijst
naar het Franse initiatief waarbij een
werkgroep bestaande uit ministers,
consumenten- en patiëntenverenigin-
gen en verzekeraars samen een
akkoord opstelde met maatregelen
om de toegankelijkheid van de
schuldsaldoverzekering voor perso-
nen met een ernstig gezondheidspro-
bleem te verbeteren. Het akkoord
omvat onder andere de creatie van
een gemeenschappelijk waarborg-
fonds dat de bijpremies van chro-
nisch zieken ten laste neemt. 

Ook in België is er nood aan overleg
tussen vertegenwoordigers van de
patiënten, de verzekeringssector, de kre-
dietinstellingen en de consumentenver-
enigingen. Dit overleg moet leiden tot
een akkoord met maatregelen om de
verzekerbaarheid van personen met
een ernstig gezondheidsprobleem te
verbeteren. 
De deelname van de verzekeraars
aan dit initiatief zou erop wijzen dat
ze ook hun maatschappelijke verant-
woordelijkheid willen opnemen,
meent Hubert Claassens: ‘Vroeger
bestond er voornamelijk bij verzeke-
ringsmaatschappijen die waren ont-
staan uit het middenveld een meer uit-

Professor emeritus Hubert Claassens: ‘Het Centrum

voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding 

zou best wat assertiever mogen zijn.’

Prof. Em. Hubert Claassens: 'Beseffen de verzekeraars wel voldoende wat ze men-
sen aandoen als ze hen een hopsitalisatieverzekering of schudsaldoverzekering
weigeren?
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gesproken sociaal gevoel. Maar die
maatschappijen zijn nu veelal opge-
gaan in grotere financiële groepen
waar klaarblijkelijk vooral de winst
nog telt. Ik pleit voor een terugkeer
van dit sociale gevoel bij de verzeke-
raars. Beseffen zij nu voldoende wat
ze mensen aandoen als ze een hos-
pitalisatieverzekering of schuldsaldo-
verzekering weigeren?’

Beleidsvoorstellen van de VLK

Om het recht op verzekerbaarheid van
kankerpatiënten te realiseren, dringt de
VLK aan op de volgende maatregelen: 
1.De verplichte ziekte- en invaliditeits-

verzekering moet alle kosten van het
meest aangewezen zorgtraject voor
een kankerbehandeling in voldoende
mate dekken. 

2.Het wetsontwerp-Verwilghen is
beslist voor verbetering vatbaar. Zo

moet de mogelijkheid van de ver-
zekeraar om niet uit te betalen
omwille van een vooraf bestaande
ziekte beperkt blijven tot situaties
waar er vóór het afsluiten van het
verzekeringscontract een diagnose
is geweest door een gespecialiseer-
de arts.

3.De toegang van chronisch zieken tot
basisverzekeringen zoals de hospita-
lisatieverzekering en de schuldsaldo-
verzekering moet gegarandeerd wor-
den, bijvoorbeeld door de oprichting
van een gemeenschappelijk waar-
borgfonds. 

4.De antidiscriminatiewet moet effectief
worden toegepast, onder andere
door een assertievere houding van
het Centrum voor Gelijkheid van
Kansen en Racismebestrijding.

5.Verzekeraars moeten bij het bepa-
len van de bijpremie rekening hou-

den met de meest recente weten-
schappelijke gegevens, bijvoor-
beeld met de meest recente overle-
vingscijfers, die in Vlaanderen
berekend zijn door het Vlaams
Kankerregistratienetwerk9.

6.Een verzekeraar moet op eigen initia-
tief en schriftelijk verantwoorden
waarom een weigering van een
polis of het opleggen van een bijpre-
mie redelijk en objectief is.

7.In organen die de toegankelijkheid
van verzekeringen voor chronisch zie-
ken en invaliden evalueren, moeten
ook zieken en invaliden vertegen-
woordigd zijn. 

8.Een snelle realisatie van een
Belgische versie van de ‘convention
AERAS’ is noodzakelijk.

1 Vlaams Patiëntenplatform. (2004) Verzekeringsproblemen van mensen met een chronische ziekte of handicap en hun omgeving. Standpunt van het
Vlaams Patiëntenplatform vzw [webpagina]. URL www.vlaamspatientenplatform.be [geraadpleegd op 4/9/2006].

2 Ontwerp van wet van 10 augustus 2006 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst. 

3 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw. (1995-2003) Tarificatiebureau [webpagina]. URL
http://www.bivv.be/main/Rijbewijs/Rijgeschiktheid/tarificatiebureau.shtml?language=nl [geraadpleegd op 30/5/2006].

4 Fortis (2006) Eigendom van klanten met Woningverzekering voortaan ook beschermd tegen Natuurrampen [webpagina]. URL
http://www.fortisbank.be/info/catnat/nl/index.htm, [geraadpleegd op 1/6/2006].

5 Wetsvoorstel van 8/7/2003 tot wijziging van diverse bepalingen inzake verzekeringen met de bedoeling de toekenning van hypotheekleningen voor
bepaalde categorieën van personen te vergemakkelijken (ingediend door de heer François Roelants du Vivier).

6 SP.A. (2006). Gezondheidszorgen zonder geldzorgen. Zes ingrepen voor een betaalbare gezondheidszorg. Brussel.
7 Wet van 25/2/2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor Gelijkheid

van kansen en racismebestrijding. (BS 17/3/2003).
8 Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. (2006). Jaarverslag 2005. Brussel. 
9 Van Eycken, E., & De Wever, N. (2006). Cancer Incidence and Survival in Flanders, 2000-2001. Brussel: Flemish Cancer Registry Network, VLK.
10 Denuit, M. (2005). Welke tariefdifferentiatie is technisch gerechtvaardigd? De Verzekeringswereld. (Document Nr. 2), 1-8. 
11 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst om het gebruik van segmenteringscriteria te verduidelijken

(ingediend door mevrouw Anne-Marie Baeke, de heer Dylan Casaer en de dames Karine Lalieux en Greet Van Goo



40

1. Het verband tus-
sen leefmilieu en
kanker: een prioriteit
voor wetenschappe-
lijk onderzoek 
Op het milieusymposium vroeg de VLK
meer onderzoek naar het verband tussen
leefmilieu en kanker en een oplossing voor
enkele hinderpalen voor dit onderzoek,
zoals de erg strikte privacywetgeving. 

Hierbij speelt het Steunpunt Milieu en
Gezondheid een belangrijke rol. Dat
samenwerkingsverband tussen onder-

zoeksgroepen van verschillende univer-
siteiten werd in 2001 opgericht door
de Vlaamse overheid om haar milieu-
en gezondheidsbeleid te ondersteunen.
Het Steunpunt werd toen erkend voor
vijf jaar1, maar de VLK vroeg de omvor-
ming tot een permanent samenwer-
kingsverband. Dat is niet gebeurd,
maar het Steunpunt kan vanaf 2007
wel verder werken tot 2012. Het ver-
nieuwde Steunpunt zal onder andere
mee instaan voor een nieuwe biomoni-
toringcampagne, die de aanwezigheid
van vervuilende stoffen in het menselijke
lichaam moet meten2. Maar de koppe-
ling tussen kanker en milieu is geen pri-
oriteit in de opdracht van het vernieuw-
de Steunpunt, aldus Luc Hens.
Bovendien is het beschikbare budget

verminderd, zegt Nik Van Larebeke.
Tussen 2001 en 2006 bedroeg het
jaarbudget 50 miljoen frank (ongeveer
1.240.000 euro). Nu gaat het nog om
925.000 euro per jaar3. 

Volgens Ben Nemery is er in het alge-
meen weinig geld beschikbaar voor
epidemiologisch onderzoek naar de
impact van milieufactoren op kanker. In
de commissies die het beschikbare bud-
get voor kankeronderzoek verdelen,
zetelen voornamelijk clinici en vorsers
die veeleer denken aan onderzoek over
de ontstaansmechanismen, de diagno-
se en de behandeling dan aan epide-
miologisch onderzoek. Daarom zouden
de fondsen die onderzoeksgeld ter
beschikking stellen, een apart budget
voor epidemiologisch kankeronderzoek
moeten voorzien. Volgens Nemery
moet een commissie, samengesteld uit
epidemiologen, instaan voor de verde-
ling van dit budget.

Epidemiologisch onderzoek naar het
verband tussen milieufactoren en
gezondheid stoot ook op wettelijke
beperkingen. De privacywetgeving
maakt het erg moeilijk om ziekte- en sterf-
tegegevens te koppelen aan gegevens
over blootstelling aan schadelijke stoffen
of straling, bijvoorbeeld op het werk,
zegt Ben Nemery. In 2006 is er op dat
gebied geen vooruitgang geboekt. 

2. Integratie van
milieu en gezond-
heid in alle relevan-
te beleidsdomeinen
Volgens de VLK moeten gezondheids-
overwegingen geïntegreerd worden in
het milieubeleid maar ook in andere
relevante beleidsdomeinen, zoals mobi-
liteit, economie, landbouw, arbeid en
energie. Daarom is een verregaande
samenwerking en coördinatie van de
verschillende diensten en overheden op
Vlaams, Belgisch en Europees niveau
nodig. Een belangrijk instrument om dit
doel te verwezenlijken is het Nationaal

HOE KANKERVERWEKKEND IS ONS LEEFMILIEU?
Het overheidsbeleid sinds het VLK-symposium van november 2005

Op 26 november 2005 organiseerde de Vlaamse Liga tegen
Kanker in Brussel een symposium ‘Hoe kankerverwekkend is ons
leefmilieu?’. Daar formuleerde de VLK tien beleidsvoorstellen voor
een gezondere leefomgeving en een wereld waar mensen zo wei-
nig mogelijk worden blootgesteld aan kankerverwekkende stof-
fen. Na een jaar maken enkele milieudeskundigen een stand van
zaken op. Professor Luc Hens (eenheid voor Menselijke Ecologie,
VUB), professor Nik Van Larebeke (vakgroep Radiotherapie en
Kerngeneeskunde, Universiteit Gent) en Professor Ben Nemery
(departement voor Maatschappelijke Gezondheidszorg, KU
Leuven) geven aan waar er vooruitgang is geboekt en welke nood-
zakelijke maatregelen op zich laten wachten. De VLK-beleidsvoor-
stellen bestrijken een erg ruim gebied. Daarom komen hier enkel
de voorstellen over wetenschappelijk onderzoek, de integratie van
milieu en gezondheid in alle beleidsdomeinen, het stoffen- en het
mobiliteitsbeleid aan bod. 

Op het milieusymposium vroeg de VLK meer onderzoek naar het verband tussen leefmi-
lieu en kanker. 
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Actieplan voor het Milieu en de
Gezondheid (NEHAP). Op een
Ministeriële Conferentie over Milieu en
Gezondheid, georganiseerd door de
Wereldgezondheidsorganisatie -
Europa in 1994, hebben de ministers
afgesproken dat elk Europees land zo
een plan moet opstellen4.

Het Belgische NEHAP werd tussen
1999 en 2003 opgesteld en in april
2003 goedgekeurd door de tien
betrokken Belgische ministers. Het
NEHAP bevat aanbevelingen op
zeven domeinen: samenwerking tus-
sen de bestaande milieu- en gezond-
heidsstructuren, databanken, onder-
zoeksprioriteiten, het preventiebeleid,
communicatie, opleiding en vorming,
sensibilisatie en educatie. Er is een
samenwerkingsakkoord tussen de
federale staat, de gewesten en de
gemeenschappen over de uitvoering
van het NEHAP5. In het kader van het
NEHAP is er een jaarlijks interministeri-
eel overleg: de Gemengde
Interministeriële Conferentie voor de
ministers van Leefmilieu en
Gezondheid (GICLG). De permanente
Cel Leefmilieu-Gezondheid is belast
met de uitvoering van het NEHAP en
moet het NEHAP omzetten in concrete
projecten6. 

De VLK vroeg eind 2005 dat
Vlaanderen een actievere rol zou gaan
spelen in het overleg over het NEHAP
en dat Vlaanderen er het thema ‘kanker
en milieu’ op de agenda zou plaatsen.
Maar volgens Luc Hens is er na een
jaar weinig verandering gekomen in
de beperkte Vlaamse betrokkenheid.
Tot nu toe had het Vlaamse Steunpunt
Milieu en Gezondheid de taak om het
NEHAP te ondersteunen, maar in het
vernieuwde steunpunt valt die taak
weg. Ben Nemery heeft het gevoel dat
het NEHAP door het ontbreken van
concrete doelstellingen te veel een lege
doos is. 

Een halftijdse evaluatie van het NEHAP
leidt tot gelijkaardige conclusies5. Die
evaluatie gebeurde op basis van een
bevraging van alle betrokken partijen
(leden van de Cel Leefmilieu-
Gezondheid; de kabinetten van minis-
ters vertegenwoordigd in de GICLG,
adviesraden, administraties, onder-

zoeksinstellingen, stichtingen van open-
baar nut en vzw’s actief in het domein
van milieu en gezondheid). Dankzij het
NEHAP bestaat er een kader dat als
basis kan dienen voor een verdere uit-
werking van het milieugezondheidsbe-
leid, zo blijkt uit de reacties. Kritische

bedenkingen zijn er over het beperkte
budget en het ontbreken van specifieke
doelstellingen. De samenwerking tussen
de betrokkenen verloopt weinig effi-
ciënt. Verschillende overheidsinstanties,
bijvoorbeeld op het gebied van
gezondheid, zijn weinig betrokken. 

In het kader van het NEHAP zijn tien
projecten opgestart, waarvan er intus-
sen twee zijn afgerond. Het onder-
zoeksproject ‘Productbeleid en binnen-
verontreiniging’ inventariseert het over-

heidsbeleid van vijf landen om de ver-
ontreiniging van het binnenhuismilieu
door bouwmateriaal en producten
tegen te gaan·. Het ‘project milieu-
gezondheidsindicatoren’ moet het
invoeren en het meten van milieu-
gezondheidsindicatoren in België ver-
eenvoudigen. Er is onder andere een
casestudy uitgevoerd over mogelijkhe-
den om de gegevens van de kankerre-
gistratie te koppelen aan gegevens over
milieuvervuiling7. 

Het blijft onduidelijk welke impact deze
projecten zullen hebben op het beleid.
De GICLG heeft kennis genomen van
de onderzoeksrapporten en heeft werk-
groepen opgericht om de resultaten van
de onderzoeksprojecten uit te voeren8 9.
Het mandaat van deze werkgroepen is
vrij vaag. Ze moeten meewerken aan
Europese en internationale initiatieven
over binnenhuisvervuiling en indicatoren
en ‘de resultaten van het rapport benut-
ten per betrokken beleidsniveau’.

3. Blootstelling aan
kankerverwekkende
stoffen terugdringen
De blootstelling aan kankerverwekkende
stoffen in het milieu moet drastisch wor-
den beperkt. REACH, het Europese pro-
gramma inzake chemische regelgeving
dat normaal in het voorjaar 2007 van
kracht wordt, laat hier kansen liggen10.

Nik Van Larebeke: 'Een beleid om 

de uitstoot van fijn stof te verminderen, 

is een topprioriteit.'

Luc Hens: ‘De koppeling tussen kanker en milieu is geen prioriteit in de opdracht van het
vernieuwde Steunpunt Milieu en Gezondheid.’
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Het regelgevend kader dat geldt tot
aan de goedkeuring van REACH is wel-
iswaar nog zwakker. Dit kader legt de
verantwoordelijkheid voor de risicobe-
oordeling te weinig bij de ondernemin-
gen. Bovendien moeten stoffen die al
voor 1981 op de markt waren tot de
goedkeuring van REACH aan geen
enkele testprocedure voldoen. Onder
de huidige wetgeving kunnen stoffen
enkel van de markt worden gehaald na
zeer uitgebreide risico-evaluaties die
jarenlang aanslepen en die de over-
heid volledig financiert.

REACH voorziet dat alle chemische stof-
fen worden geregistreerd bij een nieuw
op te richten agentschap, het European
Chemicals Agency (ECHA). Alleen als er
van een stof minder dan één ton per jaar
wordt geproduceerd, geldt de registratie-
plicht niet. De registratievoorwaarden
zijn strenger naarmate een stof in grotere
hoeveelheden wordt geproduceerd.
Zonder registratie mag een bedrijf de stof
niet importeren of produceren. 

Voor de meest zorgwekkende substan-
ties is een vergunning voor het gebruik
van die stof nodig. De toekenning van

vergunningen is een bevoegdheid van
de Europese Commissie, na een advies
van het ECHA. De Commissie zou elke
vergunning na een bepaalde tijd moe-
ten herzien, maar dit principe stond bij
het afsluiten van de redactie van dit arti-
kel nog ter discussie. 

De huidige versie van REACH, waar-
over de Europese Ministerraad een
overeenstemming heeft bereikt, is een
aangepaste versie van een voorstel van
de Commissie uit 2003. Die aange-
paste versie is op enkele essentiële pun-

ten afgezwakt. Voor de registratie van
stoffen die jaarlijks in een kleine hoe-
veelheid (van één tot tien ton) worden
geproduceerd, geldt een ruime vrijstel-
ling van de informatieverplichtingen. In
de praktijk betekent dit dat er duizen-
den stoffen op de markt blijven waar-
van we het effect op het milieu en de
gezondheid wellicht nooit zullen ken-
nen. Dat is een aantasting van de basis
van REACH11. Het ziet er niet naar uit
dat de beleidsmakers zullen teruggrij-
pen naar het oorspronkelijke voorstel
van de Commissie, zoals de VLK heeft
gevraagd. 

De VLK vroeg ook om de verplichte toe-
passing van het substitutieprincipe op te
nemen in REACH. Dat principe houdt in
dat er geen vergunning wordt afgeleverd
wanneer er voor een schadelijke chemi-
sche stof een milieuvriendelijk alternatief
bestaat12. Het principe ontbreekt in het
voorstel van de Raad van Milieuministers.
Het voorstel kiest voor de zwakkere ver-
plichting om bij een aanvraag van een
vergunning een analyse van mogelijke
alternatieven uit te voeren. Bij het afsluiten
van de redactie van dit artikel moest het
Europese Parlement nog in tweede
lezing stemmen over de invoering van
het substitutieprincipe. De Commissie
Leefmilieu van het Europese Parlement
stemde op 10 oktober alvast voor het
substitutieprincipe. 

4. Uitstoot van kan-
kerverwekkende
stoffen door het ver-
keer zoveel mogelijk
te beperken
Fijn stof, dat in belangrijke mate wordt
uitgestoten door het auto- en vrachtver-
keer, zorgt voor aandoeningen van het
hart, de bloedvaten en de luchtwegen,
bijvoorbeeld longkanker. Fijn stof is in
Vlaanderen de belangrijkste milieuoor-
zaak van verloren gezonde levensja-
ren13. Een beleid om de uitstoot van fijn
stof te verminderen, is dan ook een top-
prioriteit, meent Nik Van Larebeke. Eind
2005 vroeg de VLK op haar milieusym-
posium dat ons land zou pleiten voor
strengere Europese normen. Maar die
Europese normen evolueren niet in de
goede richting, zegt Ben Nemery.
Begin september 2006 riepen
Europese verenigingen van weten-
schappers gespecialiseerd in gezond-
heid en luchtvervuiling de Europese
Commissie op om in het kader van de
besprekingen van een nieuwe richtlijn
over luchtkwaliteit de bestaande nor-
men niet te versoepelen. Zij vroegen
ook om in de voorstellen voor nieuwe
normen meer rekening te houden met
recente wetenschappelijke gegevens
en de noodzaak om de volksgezond-
heid te beschermen14.

In de praktijk blijven er duizenden stoffen op de markt

waarvan we het effect op het milieu en de gezond-

heid wellicht nooit zullen kennen.

De VLK vroeg op haar milieusymposium dat de Vlaamse regering in haar mobiliteitsbe-
leid de uitstoot van kankerverwekkende stoffen door het verkeer zoveel mogelijk zou
beperken
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Voor PM10 (fijn stofpartikels met een
diameter kleiner dan 10 µm), beteke-
nen de voorstellen van de Europese
Commissie een achteruitgang ten
opzichte van de momenteel geldende
richtlijn, stellen de wetenschappers. Het
wordt bijvoorbeeld mogelijk om natuur-
lijke bronnen van fijn stof, zoals zeezout
of stof vanuit de bodem, niet meer mee
te tellen in de berekening van de jaar-
lijkse grenswaarde van 40 µg/m2.
Menselijke activiteiten kunnen daardoor
meer fijn stof produceren vóór de jaar-
lijkse grenswaarde bereikt wordt. Ook
is het voor landen van de EU mogelijk
om onder bepaalde voorwaarden een
uitstel te krijgen voor het bereiken van
de jaarlijkse grenswaarde, tot einde
200914. De Raad van Milieuministers
wil uitstel geven tot 2010 of 2011. Het
Europese Parlement stemde weliswaar
voor een iets strengere norm (33
µg/m2), maar het verschuift de uiterste
datum voor het halen van deze norm tot
vier jaar na einde 2009. Het parlement
stemde bovendien voor een uitbreiding
van het aantal toegelaten overschrijdin-
gen van de dagnorm, van 35 naar 55
dagen. De Commissie en de Raad van
Milieuministers willen het aantal toege-
laten overschrijdingen van de dagnorm
op 35 houden15.

De nieuwe richtlijn spreekt voor het eerst
over een norm voor PM2.5 (fijn stofpar-
tikels met een diameter kleiner dan
2,5µm). Dat is belangrijk omdat de
schadelijkheid van fijn stof, bijvoorbeeld
voor de kans op longkanker, toeneemt
naarmate het stof kleiner wordt. De
Europese Commissie wil voor PM2.5
een bindende grenswaarde van 25
µg/m2, te bereiken vanaf 2010. Het
Europese Parlement stelt een lager cijfer
voorop, 20 µg/m2, maar het wil in
2010 een niet-bindende streefwaarde
en pas in 2015 een bindende grens-
waarde16. De Raad van Milieuministers
houdt het op een niet-bindende streef-
waarde in 2010 en een bindende
grenswaarde vanaf 2015 van 25
µg/m2 15. In andere landen gelden al
veel ambitieuzere grenzen. In de
Verenigde Staten en Canada ligt de
norm op 15 µg/m2. De meest recente
richtlijnen van de
Wereldgezondheidsorganisatie stellen
10 µg/m2 voorop17. De Europese norm
van 25 µg/m2 kan het aantal overlij-

dens jaarlijks met 4.500 doen dalen.
Met de Amerikaanse norm daalt het
aantal sterfgevallen met 13.300 per
jaar14.
Er moet nu nog een compromis komen
tussen het Europese Parlement en de
Europese Ministerraad, maar bij het
afsluiten van de redactie van dit artikel
was dat compromis nog niet bekend. 

Luc Hens beklemtoont dat alle voorstel-
len tot nu toe vergeten om normen in te
voeren voor ultrafijne deeltjes.
Nochtans zou vooral het ultrafijn stof,
met een diameter kleiner dan 0,1 µm,
kankerverwekkend zijn. Over de ver-
spreiding van deze deeltjes is ook nog
weinig bekend, omdat die weinig
gemeten wordt. 
De VLK vroeg op haar milieusymposi-
um ook dat de Vlaamse regering een
mobiliteitsbeleid zou voeren om de
uitstoot van kankerverwekkende stof-
fen door het verkeer zoveel mogelijk
te beperken. Op dit vlak is er wel het
een en ander gebeurd, maar dat is
volgens de experts lang niet voldoen-
de. Op 20 juli 2006 keurde de
Vlaamse Regering een reeks maatre-
gelen goed om de uitstoot van fijn
stof door voertuigen te verminderen.
Die maatregelen moeten ervoor zor-
gen dat oudere voertuigen sneller
worden vervangen door nieuwe,
milieuvriendelijker types en dat oude-
re voertuigen door de installatie van
roetfilters minder fijn stof uitstoten18. 

De Vlaamse Regering wil een snelle
introductie van vrachtwagens met een
‘Euro V-motor’. De Europese regels
verplichten Euro V-motoren vanaf
2008 voor nieuwe types en vanaf
2009 voor alle nieuwe voertuigen.
Deze motoren stoten vijf keer minder
fijn stof uit dan Euro III-motoren, die in
2006 nog op de markt waren. De

Vlaamse overheid wil het vrachtwa-
genpark sneller aanpassen dan de
Europese normen vragen. Daarom
heeft de Vlaamse Regering in 2006
een ecologiepremie ingevoerd voor
de aankoop van EURO V-vrachtwa-
gens en de installatie van roetfilters in
vrachtwagens. De Vlaamse overheid
onderhandelt ook met de federale

overheid over een verhoogde investe-
ringsaftrek bij de aanschaf van roetfil-
ters of EURO V-vrachtwagens. 

De administratie kreeg de opdracht om
een hervorming van de verkeersbelas-
ting uit te werken. De basis van de bere-
kening van de verkeersbelasting zal de
ecoscore zijn, een maatstaf voor de
milieuvriendelijkheid van het voertuig.
Dit systeem zal in werking treden wan-
neer Vlaanderen de inning van de ver-
keersbelastingen overneemt – ten vroeg-
ste in 2008. 

Nik Van Larebeke en Luc Hens wijzen
erop dat er nog geen sprake is van
een echt krachtdadig beleid en dat
Vlaanderen er wellicht niet in zal sla-
gen om de Europese normen op tijd te
halen. Maatregelen om het auto- en
vrachtverkeer te doen dalen, zijn in de
Vlaamse plannen niet te vinden.
Nochtans is dat noodzakelijk om tot
een serieuze verbetering van de lucht-
kwaliteit te komen, menen de experts.
Als de uitstoot aan fijn stof per voer-
tuig daalt, maar het aantal voertuigen
op de weg stijgt, dreigen alle maatre-
gelen immers op een nuloperatie uit te
lopen. 

Conclusie
De totstandkoming van REACH toont
aan dat het milieubeleid momenteel in
het defensief zit. Het is ondergeschikt
aan het streven naar een competitieve

Ben Nemery: ‘De privacywetgeving maakt het erg

moeilijk om ziekte- en sterftegegevens te koppelen aan

gegevens over blootstelling aan schadelijke stoffen of

straling, bijvoorbeeld op het werk.



economie11. Deze conclusie gaat op
voor de vier behandelde dossiers. Het
beleid heeft wel aandacht voor milieu
en gezondheid, maar de vraag rijst
telkens of het thema echt een prioriteit
is. Het budget van het Steunpunt
Milieu en Gezondheid wordt terugge-
schroefd. Het NEHAP bestaat, maar
resultaten blijven uit. Ook de richting
waarin het fijn-stofbeleid evolueert,
toont aan dat gezondheid en milieu te
vaak het veld moeten ruimen voor
andere belangen. De VLK pleit ervoor
dat de overheid in haar beleid voor-
rang geeft aan de gezondheidseffec-
ten van milieuvervuiling, zodat een
gezonde leefomgeving voor iedereen
snel een realiteit wordt.
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Het KB op de oncolo-
gische zorgprogram-
ma’s: stand van zaken
Sinds 21 maart 2003 is in België een
Koninklijk Besluit van kracht dat de
oncologische zorg in de ziekenhuizen
regelt1. Dit KB moet de kwaliteit van de
zorg voor kankerpatiënten verbeteren.
In het jaarrapport 2004 maakte de VLK
een stand van zaken op van de uitvoe-
ring van dit KB. Sindsdien vonden enke-
le boeiende ontwikkelingen plaats.

In 2004 bleek dat door het KB de
samenwerking tussen ziekenhuizen en
ook het multidisciplinaire karakter van de
behandeling versterkt is. Het besluit heeft
verder de ontwikkeling van wetenschap-
pelijk onderbouwde richtlijnen voor de
kankerbehandeling bevorderd. Deze
trend zet zich door, zegt professor Simon
Van Belle (UZ Gent), de voorzitter van het
College voor Oncologie dat de kwali-
teitsstandaarden in de oncologie vastlegt
en de evaluatie van de oncologische
zorg organiseert. Zo tonen cijfers van het
RIZIV aan dat overleg tussen kankerspeci-
alisten van verschillende disciplines
steeds meer ingeburgerd raakt. 

De uitvoering van het KB op de zorg-
programma’s stootte echter ook op
enkele knelpunten. Het KB probeert de
oncologische zorg te organiseren op
verschillende niveaus. Elk algemeen zie-
kenhuis moet een zorgprogramma
oncologische basiszorg aanbieden.

Ziekenhuizen kunnen ook het meer
gespecialiseerde zorgprogramma
oncologie aanvragen. Ziekenhuizen
met  een basisprogramma en ziekenhui-
zen met een gespecialiseerd program-
ma werken verplicht samen, bijvoor-
beeld door afspraken te maken over de
doorverwijzing van patiënten. Deze
indeling in niveaus heeft niet het
gewenste resultaat opgeleverd. Er zijn
meer ziekenhuizen met een gespeciali-
seerd programma (39) erkend dan zie-
kenhuizen die enkel het basisprogram-
ma aanbieden (28)2. Dat is niet erg
logisch. Je zou verwachten dat elk zie-

kenhuis de standaardzorg aanbiedt en
dat patiënten met een zeldzame tumor
of met een aandoening die een com-
plexe behandeling vraagt, in een
beperkt aantal gespecialiseerde centra
terechtkunnen. Het label ‘gespeciali-
seerd zorgprogramma’ is uitgehold
door het grote aantal erkenningen. Dat
blijkt bijvoorbeeld uit de terugbetalings-
regeling van herceptine. Dit nieuwe
maar erg dure geneesmiddel wordt
sinds kort terugbetaald voor de behan-
deling van borstkanker in een vroeg sta-
dium (zie p. 47). Het voorschrijven van
herceptine is voorbehouden aan enkele
centra. Het is niet voldoende om te
beschikken over een gespecialiseerd
zorgprogramma, maar er zijn ook nog
bijkomende voorwaarden: een zieken-
huis moet jaarlijks minstens honderd
borstkankerpatiënten opereren.

Het KB voorziet specifieke zorgpro-
gramma’s voor tumoren die een com-

plexe multidisciplinaire benadering of
een heel gespecialiseerde expertise ver-
eisen, voor zeldzame tumoren en voor
oncologische aandoeningen bij kinde-
ren. In deze gevallen kan de noodzake-
lijke expertise immers slechts in enkele
centra aanwezig zijn. Deze meer speci-
fieke zorgprogramma’s bestaan nog
niet, maar ze zijn wel gepland, zegt
Simon Van Belle: ‘De invoering ervan
stuit echter op weerstand van een deel
van de artsenwereld, dat het moeilijk
heeft met dergelijke beperkingen.’

Een ander knelpunt heeft te maken met
de bijzondere beroepstitel in de oncolo-
gie, een titel die aangeeft dat een arts
over een grote oncologische kennis
beschikt. Om het gespecialiseerde
zorgprogramma te verkrijgen, moet een
ziekenhuis beschikken over een aantal
artsen met de bijzondere beroepstitel in
de oncologie. De commissies die
bevoegd zijn voor de toekenning van
de beroepstitel raakten het niet eens
over de toekenningscriteria. De discus-
sie ging vooral over het deel van de
arbeidstijd dat een arts aan de oncolo-
gie moet besteden om zich oncoloog te
kunnen noemen. Uiteindelijk besliste
minister Demotte in 2006 om de bijzon-
dere beroepstitel in de oncologie af te
voeren. Er wordt wel een bijzondere
beroepstitel ‘geneesheer-specialist in de
medische oncologie’ ingevoerd,
bestemd voor internisten die speciaal
zijn opgeleid voor de behandeling van
kanker met chemotherapie, hormonen-
therapie, biologische of genetische
behandelingen. Internisten die hun
opleiding al achter de rug hebben, kun-
nen de titel ook verwerven als ze door
hun ervaring erg bekwaam zijn in de
medische oncologie3 4. 

Over deze oplossing zijn de meningen
verdeeld. De beroepsverenigingen van
artsen die geen aanspraak meer kunnen
maken op de titel van oncoloog (zoals
gastro-enterologen, pneumologen,
gynaecologen, urologen en chirurgen)
verzetten zich ertegen. Zij wijzen erop
dat veel tumoren vandaag behandeld
worden door artsen die geen medisch
oncoloog zijn maar wel gespecialiseerd
zijn in de behandeling van kanker. Ze

2006 IN VOGELVLUCHT

Allerlei recente ontwikkelingen in de Belgische en Vlaamse gezond-
heidszorg beïnvloeden de psychosociale en medische rechten van
de kankerpatiënt. Ook verschenen verschillende onderzoeksrap-
porten over de realisatie van deze rechten. Enkele korte berichten
brengen het belangrijkste nieuws uit 2006 over deze thema’s. 

Cijfers van het RIZIV tonen aan dat overleg tussen 

kankerspecialisten van verschillende disciplines 

steeds meer ingeburgerd raakt. 
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vrezen ook dat het voorschrijven van
nieuwe kankerbehandelingen voorbe-
houden zal worden aan de medisch
oncologen, zodat orgaanspecialisten
bepaalde medicatie niet meer kunnen
voorschrijven. De invulling van de
beroepstitel medische oncologie zou
ook de filosofie van het KB op de zorg-
programma’s ondergraven. De filosofie
was dat oncologische experts met ver-
schillende specialisaties in de gespecia-
liseerde zorgprogramma’s als referentie-
personen zouden dienen voor de artsen
in de basisprogramma’s. Maar nu ver-
dwijnt de titel die het mogelijk maakt
deze experts te erkennen. De beroeps-
verenigingen hebben een procedure
aangespannen bij de Raad van State5 6. 

De medisch oncologen zelf verdedigen
de beroepstitel geneesheer-specialist in
de medische oncologie. Dr. L. Dirix,
voorzitter van de Belgische Vereniging
van Medisch Oncologen (BSMO),
beklemtoont dat de titel het overleg tus-
sen de artsen van verschillende speciali-
saties helemaal niet ondergraaft7. Het is
vanzelfsprekend dat er overleg is met
andere specialisten die een grote onco-
logische expertise hebben in de toedie-
ning van de nieuwe kankergeneesmid-
delen. Overleg is trouwens verplicht
door het KB op de oncologische zorg.
Hij wijst er ook op dat de beroepstitel
noodzakelijk is voor de rekrutering en
vorming van jonge artsen die zich willen
toeleggen op de medische oncologie.
Bovendien is de medisch oncoloog een
spilfiguur in een netwerk van centra met
basis- en gespecialiseerde program-
ma’s. De medisch oncoloog heeft een
algemene kennis van de verschillende
types kanker en is daardoor in staat de
behandeling te coördineren en te garan-
deren dat de behandeling plaatsvindt in
het meest aangewezen centrum. 

Hoe dan ook betekent het afvoeren van
de beroepstitel in de oncologie dat er
aanpassingen aan het KB op de zorg-
programma’s nodig zijn. Het KB
bepaalt immers dat een ziekenhuis met
een gespecialiseerd zorgprogramma
moet beschikken over enkele orgaan-
specialisten met de nu afgevoerde bij-
zondere beroepstitel in de oncologie.
Het is voor de VLK essentieel dat bij
deze aanpassingen de kwaliteit van de
patiëntenzorg voorop staat en dat de

samenwerking tussen ziekenhuizen, de
multidisiciplinariteit en de wetenschap-
pelijke basis van de behandeling ver-
der versterkt worden. 
Het belang van psychosociale zorg
voor de kankerpatiënt is ondertussen vrij
algemeen aanvaard. Sinds het KB op
de zorgprogramma’s van 2003 moet
elk ziekenhuis dan ook beschikken over
een psychosociaal supportteam. Hier
staan echter geen middelen tegenover.
Nochtans zijn de gegevens waarop het
beleid zich kan baseren, beschikbaar.
In 2003 bestelde de overheid een stu-
die bij D. Razavi over ‘de behoeften en
organisatie van de psychosociale
ondersteuning van patiënten met kanker
en hun naasten’ om het beleid te onder-
steunen bij de verdere uitbouw van de
psychosociale supportteams in de zie-
kenhuizen. Deze studie is nu al meer
dan een jaar afgerond.

De wet op 
de patiëntenrechten
Sinds 2002 bestaat er een stevige wet-
telijke onderbouw voor patiëntenrech-
ten, zoals het recht op een kwalitatieve
gezondheidszorg, het recht op vrije
keuze van een arts, het recht op informa-
tie over de eigen gezondheidstoestand
en op het geven van toestemming voor
een behandeling8. De vakgroep medi-
sche sociologie van de VUB en het
Vlaams Patiëntenplatform onderzochten
of artsen-specialisten en verpleegkundi-
gen de wet kennen, hoe ze tegenover
de wet staan en of ze erin slagen de wet
in de praktijk te brengen9. De onderzoe-
kers ondervroegen 171 artsen-specialis-
ten en 102 verpleegkundigen. 

Uit de bevraging bleek dat de kennis
van de artsen over de wet op de patiën-
tenrechten nog beter kan. 42% van de
artsen zegt matig vertrouwd te zijn met
de wet, 25% is er weinig mee ver-
trouwd. Van de verpleegkundigen is

48,5% matig vertrouwd met de wet en
29,7% is er weinig mee vertrouwd. 
82% van de artsen vindt het belangrijk
dat er een patiëntenrechtenwet is, alle
bevraagde verpleegkundigen vinden
dit belangrijk. 58% van de artsen is het
erover eens dat patiënten door de wet
duidelijker informatie krijgen, maar
slechts 22% denkt dat de samenwer-
king met de patiënten verbeterd is. De
artsen vinden dat de wet ook negatie-
ve gevolgen heeft. Een meerderheid
van de artsen (56%) is zich meer gaan
indekken tegen juridische stappen van-
wege de patiënten. Verpleegkundigen
staan over het algemeen iets positiever
tegenover de wet dan artsen, maar
toch vindt 30% van de verpleegkundi-
gen dat de wet verantwoordelijk is
voor een verzakelijking van de relatie
met de patiënt.

Alleen als artsen beschikken over
goede communicatievaardigheden,
kan het recht op informatie en het recht
op toestemming effect hebben in de
praktijk. 72% van de bevraagde artsen
vindt echter dat er tijdens hun opleiding
te weinig aandacht is voor patiëntge-
richte communicatie. Vooral met het
informeren van allochtone patiënten,
patiënten met een psychische aandoe-
ning, laagopgeleiden en wilsonbekwa-
me patiënten ervaren artsen heel wat
problemen. Ook verpleegkundigen vin-
den dat de communicatie met deze
groepen moeilijk verloopt. 

Het recht op het geven van toestem-
ming voor een behandeling wordt
bedreigd doordat artsen vaak vergeten
om patiënten te informeren over de kos-
ten van een behandeling, over mogelij-
ke gevolgen als de patiënt de behande-
ling weigert en over alternatieven voor
de behandeling. Een onderzoek van de
Onderzoeksgroep ‘Zorg rond het
Levenseinde’ (VUB) toont aan dat het
recht op toestemming voor medische
begeleiding bij het levenseinde vaak
niet concreet wordt gemaakt. Medische

Het is voor de VLK essentieel dat bij de aanpassingen

van het KB op de zorgprogramma's de kwaliteit van

de patiëntenzorg voorop staat.
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beslissingen bij het levenseinde van
kankerpatiënten hebben immers vaak
betrekking op wilsonbekwame patiën-
ten. Daarom zou de communicatie met
patiënten over het levenseinde vroeger
moeten starten10.

Patiënten hebben het recht om een
behandeling te weigeren. In de drie
maanden voor het onderzoek maakten
98 artsen (57%) mee dat een patiënt
geen toestemming gaf voor een voorge-
steld onderzoek of behandeling.
Opmerkelijk is dat 37% van de artsen
meende dat financiële redenen tot de
weigering leidden.
Enkele meer diepgaande interviews
met drie artsen en een verpleegkundige
die een beroepsorganisatie vertegen-
woordigen, brachten nog enkele ande-
re knelpunten aan het licht. Het recht op
klachtenbemiddeling is een noodzake-
lijke voorwaarde voor het handhaven
van de patiëntenrechten. Ziekenhuizen
moeten dan ook verplicht een ombuds-
dienst oprichten. Maar momenteel is de
onafhankelijkheid van die diensten niet
gegarandeerd. De ombudspersonen
zijn in loondienst bij het ziekenhuis en
zijn hiërarchisch ondergeschikt aan de
werkgever. In verschillende ziekenhui-
zen combineert de ombudsman zijn
taak met een andere functie in het zie-
kenhuis. Voor klachten over ambulante
verzorging kunnen mensen enkel terecht
bij een federale ombudsdienst. Maar
die dienst heeft een hoge drempel. Er is
nood aan ombudsdiensten voor ambu-
lante zorg die dichter bij de patiënt
staan. Minister Demotte kondigde in het
parlement aan dat hij het onmogelijk wil
maken om de functie van ombudsman
te combineren met bepaalde andere
functies11, maar dat gaat niet ver
genoeg. Ombudspersonen zouden
eigenlijk tewerkgesteld moeten worden
door een onafhankelijke instantie,
meent het Vlaams Patiëntenplatform.

Binnenkort komt er, via de gezondheids-
wet, een oplossing voor enkele andere
knelpunten in verband met de patiënten-
rechtenwet. Nu is het doorgeven van
medische informatie aan een vertrou-
wenspersoon enkel mogelijk op schrifte-
lijk verzoek van de patiënt. Die formaliteit
is in veel gevallen overbodig, bijvoor-
beeld wanneer een persoon zijn partner
meebrengt op consultatie. Een schriftelijk

verzoek zal enkel nog nodig zijn om de
vertrouwenspersoon recht op inzage in
het patiëntendossier en het recht op
afschrift te geven. Artsen vroegen soms
zeer hoge bedragen voor een afschrift
van het patiëntendossier. De regering zal
nu een maximumprijs bepalen.

De betaalbaarheid
van de behandeling
Sommige medische kosten en zorgkos-
ten van kankerpatiënten veroorzaken
een zware financiële belasting, zo
bleek uit de vorige editie van het onder-
zoeksrapport. Het gaat om bepaalde
niet-terugbetaalde pijnstillers en kalme-
ringsmiddelen, ziekenhuissupplemen-
ten, de kosten van thuiszorg en nieuwe
kankerbehandelingen die nog niet wor-
den terugbetaald. 

Er staan enkele ingrepen op stapel die
voor een verlichting van deze kosten
moeten zorgen. De federale regering
besliste om chronisch zieken beter te
beschermen tegen hoge gezondheids-
uitgaven. Het is nog niet precies
bekend voor welke uitgaven de tussen-
komst van de ziekteverzekering zal ver-
beteren, maar er wordt onder andere
gedacht aan nog niet-terugbetaalde
pijnstillers en vervoerkosten van kanker-
patiënten12. 

Binnen de ziekteverzekering kunnen
sommige mensen aanspraak maken op
de verhoogde tegemoetkoming. Die
geeft recht op enkele voordelen, zoals
lagere eigen bijdragen voor geneeskun-
dige prestaties. Tot nu toe komen men-
sen hiervoor enkel in aanmerking als ze
tot een bepaalde categorie behoren
(bijvoorbeeld weduwen, wezen of
gepensioneerden) en als het inkomen
van hun gezin onder een bepaalde
grens ligt. Deze regeling sluit veel men-
sen met een laag inkomen uit, omdat ze
niet tot de juiste categorie behoren.
Daarom zal het stelsel in 2007 worden
uitgebreid tot alle gezinnen met een
laag inkomen. Wat een laag inkomen
is, moet de regering nog vastleggen12. 
De regering voerde dit jaar ook enkele
beperkingen in op de ziekenhuissupple-
menten. Sinds 1 juli 2006 kunnen zie-
kenhuizen aan beschermde patiënten in

tweepersoonskamers geen kamersup-
plementen meer aanrekenen.
Beschermde patiënten zijn onder ande-
re patiënten met recht op een verhoog-
de tegemoetkoming en patiënten aan
wie een chronisch zorgforfait of pallia-
tief forfait werd uitbetaald. Ook de ere-
loonsupplementen die geneesheren
soms aanrekenen, zijn strenger geregle-
menteerd. Het aanrekenen van ereloon-
supplementen en kamersupplementen
als een vader of moeder samen met
een kind op de kamer verblijft, wordt
verboden. Bepaalde, nog nader te
bepalen, categorieën van patiënten
worden beter beschermd tegen ereloon-
supplementen in daghospitalisatie. Elk
ziekenhuis moet maxima voor ereloon-
supplementen in eenpersoonskamers
opnemen in het interne reglement13. De
overheid zal een deel van de financië-
le steun aan ziekenhuizen sneller uitbe-
talen aan ziekenhuizen die geen hono-
rariumsupplement aanrekenen in twee-
of meerpersoonskamers12. Maar dit
alles gaat nog niet ver genoeg. Artsen
die de tariefakkoorden tussen artsen en
ziekenfondsen niet hebben onderte-
kend, kunnen nog altijd ereloonsupple-
menten aanrekenen in twee- en meer-
persoonskamers. Dit zou verboden
moeten worden. 

Een nieuwe regeling moet patiënten
beter beschermen tegen supplemen-
ten voor allerlei medisch materiaal,
door middel van een snellere tege-
moetkoming van de verplichte ziekte-
verzekering. Er wordt een Commissie
voor tegemoetkoming implantaten en
invasieve medische hulpmiddelen
opgericht, die de minister adviseert
over het al dan niet terugbetalen van
medisch materiaal. De beslissingspro-
cedure is aan strikte termijnen gebon-
den13. Het duurt nog een tijdje voor
dit alles goed zal functioneren. De
gevolgen voor de patiëntenuitgaven
vallen dus nog af te wachten. 

Om de financiële belasting van de
thuiszorg te verlichten, zouden de toe-
gangscriteria van de Vlaamse zorgver-
zekering aangepast moeten worden.
Kankerpatiënten scoren nu immers
vaak te laag inzake zorgafhankelijk-
heid om aanspraak te kunnen maken
op een bijdrage van de zorgverzeke-
ring, hoewel ze toch worden gecon-
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fronteerd met veel niet-medische kos-
ten. Er zijn echter geen plannen om de
doelgroep van de zorgverzekering te
verruimen. De zorgverzekering zou
ook moeten aangevuld worden met
een systeem dat de werkelijke
gemaakte kosten vergoedt in plaats
van een forfaitaire vergoeding te
geven. De Vlaamse regering werkt
aan een decreet om dit te regelen.

Wanneer een nieuw kankergenees-
middel ontdekt wordt of wanneer van
een bestaand middel nieuwe toepas-
singen worden ontdekt, duurt het een
tijdje voor de registratie- en terugbeta-
lingsprocedure geregeld is. Dat bete-
kent dat artsen en patiënten al op de
hoogte zijn van de innovatie, maar
dat de terugbetaling nog niet in orde
is. Maar de nieuwe kankergenees-
middelen zijn voor patiënten onbe-
taalbaar duur. Dit kan arts en patiënt
voor een dilemma plaatsen. Een
recent voorbeeld is herceptine. Dit is
een middel voor vrouwen die lijden
aan een ‘HER2-positieve’ borstkan-
ker, een vorm van borstkanker met
slechte vooruitzichten. De gunstige
effecten van herceptine bij uitgezaai-
de borstkanker waren al een tijd
bekend. In de herfst van 2005 toon-
den studies aan dat herceptine ook
werkt in een vroeger stadium. Maar
hiervoor bestond toen nog geen
terugbetaling14 15. De terugbetaling bij
toediening in een vroeg stadium zou
er normaal komen in het voorjaar van
200716. Na een rondetafelgesprek
met enkele vooraanstaande oncolo-
gen en vertegenwoordigers van de
mutualiteiten en het RIZIV, heeft de
VLK meer inspanningen gevraagd om
de terugbetaling van innovatieve
behandelingen sneller in orde te bren-
gen.

Voor herceptine werd alvast een oplos-
sing gevonden: in afwachting van de
afronding van de normale terugbeta-
lingsprocedure, is een in de tijd beperk-
te tussenkomst van de ziekteverzekering
te voorzien. Het nieuw opgerichte
Federaal Agentschap voor het
Geneesmiddel zou ervoor moeten zor-
gen dat geneesmiddelen sneller op de
Belgische markt komen, zodat de terug-
betalingsprocedure sneller kan starten.
Of dat zal gebeuren, valt nog af te

wachten17. De VLK vroeg ook een gro-
tere inbreng van externe experts in de
beslissing over de terugbetaling, door
de heroprichting van de permanente
contactgroep van oncologische deskun-
digen. Binnen de commissie die de
minister over terugbetaling adviseert,
krijgt het idee van de contactgroep stil-
aan vaste vorm17. 

Tijdens de rondetafel van de VLK dach-
ten de deskundigen ook na over manie-
ren om te vermijden dat nieuwe kanker-
behandelingen de ziekteverzekering te
zwaar gaan belasten. De uitgaven voor
oncologische geneesmiddelen stijgen
immers heel sterk. Verschillende experts
drongen aan op maatregelen om zui-
nig en rationeel voorschrijven te bevor-
deren. De in 2006 gerealiseerde wet-
telijke erkenning van de medisch onco-
logen (zie p. 45) is hiervoor essentieel.
Daardoor is het nu mogelijk om het
voorschrijven van dure en gespeciali-
seerde geneesmiddelen te beperken tot
echte kankerspecialisten. 

De druk op de ziekteverzekering zou ook
verminderen als de prijs van de nieuwe
geneesmiddelen zou dalen. Hier heeft
de farma-industrie een grote verantwoor-
delijkheid. De terugbetaling van een
nieuw geneesmiddel laat soms op zich
wachten omdat de prijs niet in verhou-
ding staat tot de gezondheidswinst. Om
deze prijs te drukken, zouden verschillen-
de landen moeten samenwerken in de
prijsonderhandelingen met de farmabe-
drijven. Maar er is nog lang geen spra-
ke van een internationale samenwerking
in de prijsonderhandelinge17.

Preventieve gezond-
heidszorg in België
en Vlaanderen
Sinds 1980 behoren de preventieve
gezondheidszorg en de gezondheids-
promotie tot de bevoegdheden van de
Vlaamse overheid. De beschikbare mid-
delen worden echter niet altijd efficiënt
gebruikt. Verschillende onmisbare instru-
menten voor een omvattend preventie-
beleid behoren immers nog tot de fede-
rale bevoegdheid. Vlaanderen kan bij-
voorbeeld niet zelf beslissen over een
tussenkomst van de ziekteverzekering
voor preventieve gezondheidszorg. Er
is ook een gebrekkige samenwerking
met de federale overheid, die boven-
dien haar bevoegdheden overschrijdt,
zo blijkt uit verschillende voorbeelden.

In 2006 lanceerde federaal minister
van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Demotte zijn ‘Nationaal voedings- en
gezondheidsplan’18. Vlaams Minister
van Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin Vervotte heeft dat voedingsplan
niet bekrachtigd, omdat het te veel de
klemtoon legt op informatieve acties,
zoals een voedingsgids en een website
met informatie over gezonde voeding.
Daarmee herhaalt het plan het werk
van andere instanties, zoals het Vlaams
Instituut voor Gezondheidspromotie en
de mutualiteiten. Er gebeurt te weinig
op de terreinen waarop het preventie-
beleid nu tekort schiet, zoals het onder-
steunen en het motiveren van mensen

Na een rondetafelgesprek met vooraanstaande oncologen en vertegenwoordigers van
de mutualiteiten en het RIZIV, vroeg de VLK een snellere terugbetaling van innovatieve
behandelingen.
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om gezond te eten. Voor mensen met
ernstig overgewicht is een tussenkomst
van de ziekteverzekering voor psycholo-
gische begeleiding bij het vermageren
nuttiger dan nog maar eens een televi-
siespotje over gezonde voeding. 

Sinds 2004 is er een federaal Fonds ter
Bestrijding van het Tabaksgebruik actief. 
Een deel van de middelen van dat
fonds wordt ingezet om federale antita-
baksmaatregelen te ondersteunen,
zoals het verbod op de verkoop van
tabak aan jongeren onder de zestien.
Het geld gaat echter ook naar projec-
ten die zich zonder meer op het domein
van de gezondheidspromotie bevin-
den. Bij de toewijzing van dit geld is er
geen overleg met de gemeenschap-
pen19. De federale overheid overschrijdt
hier haar bevoegdheden en gaat in
tegen de principes van de tabakspre-
ventie. Een degelijk beleid vergt een
goede afstemming van alle acties en
van alle betrokken overheden op de
verschillende niveaus20. Het overlegco-
mité van de verschillende Belgische
regeringen heeft in september 2006
wel afgesproken om een commissie op
te richten die de inbreng van de
gemeenschappen bij de besteding van
het tabaksfonds moet onderzoeken. 

Een volledige regionalisering van het
gezondheidsbeleid, zoals de Vlaamse
Gezondheidsraad21 vraagt, kan een uit-
komst bieden voor de verspilling van
middelen en de gebrekkige samenwer-
king tussen de beleidsniveaus.
Bovendien zou dan meteen duidelijk
zijn welke overheid verantwoordelijk is
wanneer er een tekort is aan middelen
voor preventie. 

Het Vlaamse kan-
kerregistratienet-
werk: belangwek-
kende resultaten 
Tussen 1997 en 2005 zorgde het
Vlaams Kankerregistratienetwerk van de
VLK, met steun van de Vlaamse over-
heid, voor accurate cijfers over nieuwe
kankergevallen in Vlaanderen. Deze
gegevens zijn essentieel als uitgangs-

punt voor de evaluatie van de kwaliteit
van de behandeling en het preventiebe-
leid. Ze maken onderzoek mogelijk
naar de oorzaken van kanker. Sinds juli
2005 is de Vlaamse kankerregistratie
opgenomen in een nieuwe federale
structuur, de Stichting Kankerregister. 

In 2006 maakte het Vlaamse
Kankerregistratienetwerk cijfers bekend
over het aantal nieuwe kankergevallen
in de jaren 2000 en 200122. In 2001
bedroeg de kankerincidentie in
Vlaanderen 31.852, dat betekent dat
zoveel Vlamingen werden geconfron-
teerd met de diagnose kanker. Het ging
om 17.582 mannen en 14.270 vrou-
wen. Twee derde van de vrouwen en
drie vierde van de mannen was bij de
diagnose zestig jaar of ouder. In datzelf-
de jaar stierven 8.755 mannen en
6.218 vrouwen aan kanker. Ten
opzichte van 1997 steeg het aantal
kankerdiagnoses met 5.414. De
belangrijkste verklaring voor deze toe-
name is een verbeterde registratie. Het
aantal sterfgevallen vertoonde in deze
periode een dalende trend. 

Bij de man zijn prostaat-, long- en darm-
kanker de meest voorkomende kwaad-
aardige aandoeningen. Bij de vrouw
gaat het om borst-, darm- en baarmoe-
derkanker. Vlaanderen kent een van de
hoogste kankerincidenties in Europa.
De hoge incidentie van prostaat- en
longkanker bij de man en borstkanker
bij de vrouw is hiervoor verantwoorde-
lijk. Wellicht valt een deel van deze
hoge cijfers te verklaren door vroege
detectie. Er zijn ook kankers die in ver-
gelijking met de rest van Europa weinig
voorkomen in Vlaanderen, zoals mela-
noom bij mannen.

De kankerregistratie toont duidelijk aan
dat de levensstijl invloed heeft op het
ontstaan van kanker. Mannen hebben
bijvoorbeeld 5,5 keer meer kans op
longkanker dan vrouwen. Dit is te wijten
aan verschillen in het rookgedrag twin-
tig à dertig jaar geleden. Maar door

hun gewijzigd rookgedrag halen vrou-
wen de mannen in. Aan het einde van
de jaren 1980 was de kans op long-
kanker voor vrouwen jonger dan vijftig
jaar zes maal kleiner dan voor mannen.
Nu is die kans nog twee maal kleiner.
In 2006 maakte de kankerregistratie

voor het eerst overlevingscijfers bekend.
De overleving is sterk afhankelijk van het
type kanker. Vijf jaar na de diagnose is
82% van de borstkankerpatiëntes nog
in leven. De vijfjaarsoverleving bij klein-
cellige longtumoren ligt op 5% bij man-
nen en 12% bij vrouwen. De overle-
vingscijfers hangen ook sterk samen met
het stadium van de kanker bij de
diagnose. Een vrouw met een gelokali-
seerde borstkanker en niet-aangetaste
okselklieren (stadium I) heeft een vijf-
jaarsoverleving van meer dan 95%, bij
een uitgezaaide tumor (stadium IV) zakt
dit cijfer tot minder dan 25%. Een vroe-
ge opsporing van borstkanker is dus
belangrijk. De overlevingscijfers van kin-
deren met kanker in Vlaanderen beho-
ren tot de beste van Europa. De vijf-
jaarsoverleving voor jongens bedraagt
78,9% en 80,7% voor meisjes.

De cijfers van de kankerregistratie zijn
ook nuttig om verschillen in de kanker-
behandeling te analyseren. Een studie
van het Christelijk Ziekenfonds maakt
niet alleen gebruik van eigen facturatie-
gegevens maar ook van de kankerregi-
stratie om de verschillen in de behande-
ling van borstkanker te bestuderen23. De
studie analyseerde de medische zorg
aan 20.439 vrouwen met borstkanker
tussen 1998 en 2003. Deze vrouwen
werden behandeld in 117 verschillen-
de ziekenhuizen. Slechts acht ziekenhui-
zen behandelden 150 of meer nieuw
gediagnosticeerde borstkankers per
jaar. Vier van deze centra liggen in
Vlaanderen en drie in Brussel. Volgens
de European Society of Mastology, die
wetenschappelijke onderbouwde richt-
lijnen voor de behandeling van borst-
kanker opstelt, is die 150 nochtans een
minimum om de expertise van de zorg-

De overlevingscijfers van kinderen met kanker in

Vlaanderen behoren tot de beste van Europa.
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verstrekkers op peil te houden. Een
opmerkelijke vaststelling uit het onder-
zoek is dat oudere vrouwen anders
behandeld worden dan jongere vrou-
wen. Zo wordt voor vrouwen boven de
zeventig een minder breed gamma aan
diagnostische technieken gebruikt dan
voor jongere vrouwen. Ouderen krijgen
ook minder chemotherapie. Dit hoeft
niet noodzakelijk te betekenen dat er
voor oudere vrouwen niet zoveel moei-
te wordt gedaan. Bij ouderen wegen
de risico’s van chemotherapie vaak niet
op tegen het nut ervan24. Maar de ver-
schillen in het gebruik van diagnostische
technieken roepen toch vragen op. 

De behandeling van borstkanker hangt
ook af van het ziekenhuis. Ziekenhuizen
die veel patiënten behandelen, gebrui-
ken meer chemotherapie. Vrouwen die
behandeld worden in een ziekenhuis
zonder radiotherapie-eenheid hebben
minder kans om radiotherapie te krij-
gen. Een borstreconstructie wordt duide-
lijk vaker voorgesteld in centra die veel
patiënten behandelen. Deze vaststellin-
gen vragen om meer onderzoek23.

De gezondheids-
enquête 2004
In 2006 publiceerde het
Wetenschappelijk Instituut Volksgezond-
heid (WIV) zijn derde gezondheidsen-
quête25. Het onderzoek zorgt voor een
schat aan gegevens over de gezond-
heidstoestand, de levensstijl en de deel-
name aan preventieve onderzoeken
van een representatief staal uit de
Belgische bevolking. De bevraging
vond plaats in 2004.

Volgens de enquête leden in 2004 in
het Vlaams Gewest 0,6% van de man-
nen en 1,4% van de vrouwen aan kan-
ker. Voor Brussel zijn deze cijfers respec-
tievelijk 1,2% en 1,4% en voor het
Waals Gewest 0,6% en 1%. In absolu-
te cijfers betekent dit dat er in
Vlaanderen circa 60.500 mensen aan
kanker leden. Dit prevalentiecijfer ligt
uiteraard heel wat hoger dan de inci-
dentiecijfers van de kankerregistratie.
Die laatste houden immers enkel reke-
ning met de nieuwe diagnoses in een
bepaald jaar. Maar de cijfers van de

registratie zijn wel heel wat preciezer
dan die van de enquête. 

De gezondheidsenquête bevat veel cij-
fers die onmisbaar zijn voor een kanker-
preventiebeleid. In het Vlaams Gewest
heeft slechts 40% van de personen van
vijftien jaar en ouder minstens dertig
minuten lichaamsbeweging per dag.
Een groot deel van de bevolking
beweegt dus onvoldoende. 43% van
de Vlamingen ouder dan 17 heeft over-
gewicht.Vlaanderen telde in 2004 27%
rokers. Bij de 15- tot 24-jarigen ligt het
percentage rokers op 30%. Dit is hoger
dan in de andere twee gewesten. Sinds
de eerste Gezondheids-enquête, uitge-
voerd in 1997, is het aantal rokers niet
significant gedaald. Wel ligt het percen-
tage rokers in Vlaanderen lager dan in
de andere Europese landen waarvoor
cijfers beschikbaar zijn. 

Voor de vroegtijdige opsporing van
baarmoederhalskanker is het belangrijk
dat vrouwen tussen de 25 en 64 jaar
om de drie jaar een uitstrijkje laten
maken. 71% van de Vlaamse vrouwen
volgde deze raad op. Sinds 1997 is
dit cijfer licht gedaald. Een groot deel
van de vrouwen kreeg het onderzoek
ook vaker dan nodig. 

De levensstijl en de deelname aan
onderzoek voor vroegtijdige kankerop-
sporing hangen sterk samen met de
plaats op de sociale ladder. Wie lager
staat, beweegt minder, heeft vaker over-
gewicht en rookt ook vaker. Voor alco-
holgebruik en cannabisgebruik is het risi-
cogedrag van laaggeschoolden niet
duidelijk groter. Lageropgeleiden nemen
minder deel aan de vroegtijdige opspo-
ring van baarmoederhalskanker (50%). 

Een andere enquête van het WIV peil-
de naar de voedingsgewoontes van de
Belgen van vijftien jaar en ouder26. Het
vastgestelde voedingspatroon wijkt dui-
delijk af van de aanbevelingen van de
voedingsdriehoek. Vrijwel niemand
haalt de norm van 350 g groenten per
dag en 250 à 375 g fruit per dag.
Slechts 3,4% van de bevolking haalt de
doelstelling om dagelijks minstens 450
g melk of met calcium verrijkte sojapro-
ducten te gebruiken. Vlees, snoep, fris-
dranken, alcohol en mayonaise eten en
drinken we dan weer te veel. 

Palliatieve zorg
Palliatieve zorg heeft de bedoeling om
de best mogelijke levenskwaliteit te bie-
den aan wie een ongeneeslijke ziekte
heeft en binnen afzienbare tijd zal ster-
ven. De voorbije twintig jaar is in België
een uniek kader uitgebouwd om deze
palliatieve zorg te ondersteunen. Maar
het is bijzonder moeilijk om de midde-
len te vinden voor de broodnodige ver-
dere versterking van dit kader. 
De bij wet opgerichte Federale
Evaluatiecommissie Palliatieve Zorg stel-
de vorig jaar een eerste evaluatierap-
port op met een pakket beleidsaanbe-
velingen om de kwaliteit van de pallia-
tieve zorg in België verder te verbete-
ren27. De overheid ging gedeeltelijk in
op enkele van de aanbevelingen. Zo
wordt in 2007 vier miljoen euro extra
voorzien voor de palliatieve zorg in de
ziekenhuizen12 - de helft van het bedrag
dat de evaluatiecommissie had
gevraagd27. Een andere eis van de
evaluatiecommissie, de vervollediging
van de multidisciplinaire begeleidings-
equipes, is sinds januari 200628 gerea-
liseerd. Deze equipes ondersteunen
huisartsen en thuisverpleegkundigen die
zorg bieden aan thuisverblijvende palli-
atieve patiënten. Tot 2005 kon een
equipe slechts 2,6 voltijdse verpleeg-
kundigen per 200.000 inwoners
tewerkstellen. De evaluatiecommissie
stelde voor om dit op te trekken tot drie
voltijdsen, wat noodzakelijk is om de
klok rond een permanentie te kunnen
voorzien.

Met andere beleidsaanbevelingen van
de evaluatiecommissie houdt de over-
heid voorlopig geen rekening. Er zijn
dringend meer investeringen nodig in
de palliatieve zorg in de rusthuizen. De
palliatieve samenwerkingsverbanden,
die in een bepaalde regio het palliatie-
ve zorgbeleid coördineren, hebben
nood aan middelen om een minimale
personeelsbezetting van een halftijdse
psycholoog en voltijds coördinator te
kunnen betalen. 

De evaluatiecommissie beklemtoonde
ook het belang van de palliatieve dag-
centra. Die bieden gespecialiseerde
medische en psychosociale zorg aan
thuis verblijvende palliatieve patiënten.



Tot het einde van 2005 werden de
dagcentra gefinancierd met een expe-

rimentele RIZIV-financiering van 165
euro per patiënt per dag. Sinds 2006

is de bevoegd-
heid voor de
dagcentra door-
geschoven naar
de ge-meen-
schappen. 
De Vlaamse
Gemeenschap
financiert de
dagcentra met
middelen uit het
ouderenzorgbe-
leid29. De finan-
ciering van de
dagcentra is

daardoor bevroren op het niveau van
2004, hoewel het aantal bezoekers
sindsdien sterk is gestegen. Het komt
erop neer dat er nu nog een derde
van de oorspronkelijke 165 euro per
patiënt per dag beschikbaar is, waar-
mee een dagcentrum onmogelijk nog
dezelfde zorg- en levenskwaliteit kan
bieden. De Vlaamse regering zou wel
bereid zijn om vanaf 2007 te zorgen
voor extra steun die het verlies voor de
dagcentra gedeeltelijk 

51

Sinds 2006 is de bevoegdheid voor de dagcentra doorgeschoven
naar de gemeenschappen. De financiering is daardoor bevroren
op het niveau van 2004.
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