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De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) ijvert 
voor een betere psychosociale omkade-
ring van (ex-)kankerpatiënten en voor een 
beter kankerpreventiebeleid. Sinds 2004 
publiceert de VLK daarom jaarlijks een 
onderzoeksrapport dat enkele knelpun-
ten van het gezondheidsbeleid ter zake 
grondig analyseert. Dit jaar zijn er vier 
blikvangers: de lage ziekte-uitkeringen, 
de werkhervatting na kanker, de psycho-
sociale begeleiding van mannen met 
prostaatkanker en de organisatie van het 
bevolkingsonderzoek voor een vroegtij-
dige opsporing van kanker. 

Het sociaal fonds van de VLK biedt steun 
aan kankerpatiënten met financiële pro-
blemen. Elk jaar doet een groeiende 
groep een beroep op dit fonds. In 2005 
werden 1629 aanvragen ingediend. 
In 2006 ging het om 1885 dossiers. 
In een artikel in dit onderzoeksrap-
port nemen we het inkomen van deze 
mensen onder de loep. Van de paren 
met één kind die in 2005 een aanvraag 
indienden en een VLK-toelage kregen, 
heeft 36% een inkomen onder de armoe-
degrens. Bij paren zonder kinderen loopt 
dit op tot 53%. Vooral kankerpatiënten 
die leven van een uitkering van de 
sociale zekerheid komen in de armoede 
terecht. Als het gezin van de kankerpa-
tiënt een loon ter beschikking heeft, is de 
kans op armoede heel wat kleiner. Ook 
kankerpatiënten zijn dus het slachtoffer 
van een sociale zekerheid die steeds 
minder beschermt tegen armoede. 
Vooraanstaande academici, zoals Bea 
Cantillon van het Centrum voor Sociaal 
Beleid Herman Deleeck, toonden al 
herhaaldelijk aan dat de armoedebe-
strijding in België de voorbije tien jaar 
wegzakt uit de Europese top. Politici 
moeten de ambitie hebben om België 
weer naar die Europese top te leiden. 
Zij moeten de uitkeringen optrekken en 
de welvaartsvastheid ervan garanderen, 
zodat kankerpatiënten niet meer in de 
armoede terechtkomen.

Voor mensen met kanker is de werkher-
vatting na de behandeling vaak een 
belangrijke stap in het herstel. Uit een VLK-
onderzoek blijkt dat deze werkhervatting 
niet vanzelfsprekend is. De (ex-)kanker-
patiënten moeten een nieuw evenwicht 
vinden tussen hun ambities en hun moge-
lijkheden. Soms is een aanpassing van de 
werksituatie nodig. Van de werkgever en 
de collega's worden dan wat begrip en 
flexibiliteit verwacht. Tijdens een rondeta-
felgesprek lieten we enkele deskundigen 
reageren op de onderzoeksresultaten. Zij 
verkenden een aantal denksporen om de 
werkhervatting vlotter te laten verlopen. 
Zo pleiten zij ervoor om het aanbod aan 
revalidatieprogramma's uit te breiden, 
zodat elke kankerpatiënt die daar baat bij 
heeft er ook een beroep op kan doen. 
Verder is er nood aan meer overleg tussen 
de behandelende arts, de adviserend 
geneesheer van het ziekenfonds en de 
bedrijfsarts om de begeleiding van (ex-) 
kankerpatiënten bij de werkhervatting te 
verbeteren. 

Mannen met prostaatkanker krijgen bij de 
keuze van de behandeling niet altijd even-
wichtige informatie over de verschillende 
behandelingsopties en hun neveneffecten. 
De gevolgen van de behandeling zoals 
incontinentie en impotentie zitten nog te 
veel in de taboesfeer en dat bemoeilijkt 
een open gesprek met de arts. Bovendien 
is er in veel ziekenhuizen nog altijd geen 
psychosociale begeleiding voorzien op 
de afdeling urologie. Om deze tekorten 
het hoofd te bieden, is er onder andere 
nood aan een versterking van het psycho-
sociaal supportteam, dat verantwoordelijk 
is voor de psychosociale begeleiding van 
kankerpatiënten in het ziekenhuis en de 
afstemming van de ziekenhuiszorg op de 
psychosociale noden van de patiënt.

Voor sommige kankers, zoals borst-, 
baarmoederhals- en darmkanker, kan 
een vroegtijdige opsporing de overle-
vingskans verhogen en de behandeling 

minder zwaar maken. De Europese Unie 
raadt haar lidstaten dan ook aan om voor 
deze kankers een bevolkingsonderzoek 
te organiseren. In vergelijking met 
andere Europese landen zoals Finland 
en Nederland raakt dit bevolkingson-
derzoek in Vlaanderen wat minder snel 
georganiseerd. Het is nog wachten op 
een door de Vlaamse overheid opgezet 
bevolkingsonderzoek naar baarmoe-
derhals- en darmkanker. Sinds 2001 is 
er wel een bevolkingsonderzoek naar 
borstkanker, maar de deelname van de 
vrouwen uit de doelgroep zit nog ver 
onder de beoogde 75%. Het artikel 
'Het bevolkingsonderzoek naar kanker 
in Vlaanderen doorgelicht' onderzoekt 
hoe dit komt. Een belangrijke conclusie 
is dat de bevoegdheidsverdeling inzake 
preventieve gezondheidszorg tussen de 
federale overheid en de gemeenschap-
pen een efficiënte organisatie bemoeilijkt. 
Vlaanderen is bijvoorbeeld wel bevoegd 
voor de organisatie van het bevolkings-
onderzoek, maar de financiering van de 
prestaties van de artsen in het kader van 
dat onderzoek gebeurt met middelen van 
de federale overheid. De Vlaamse Liga 
tegen Kanker vraagt dan ook homo-
genere bevoegdheidspakketten in de 
preventieve gezondheidszorg zodat de 
gemeenschappen alle instrumenten in 
handen krijgen om het bevolkingsonder-
zoek efficiënt te organiseren.

Kankerpatiënten hebben recht op een 
zo goed mogelijke psychosociale 
begeleiding. Alle Vlamingen hebben 
recht op een zo goed mogelijke kan-
kerpreventie. De VLK hoopt dan ook 
dat de verschillende overheden en de 
andere betrokken partijen de analyses 
en aanbevelingen in dit onderzoeksrap-
port ter harte zullen nemen.

Wivina Demeester - De Meyer
Voorzitter Vlaamse Liga tegen Kanker

Een leefbaar vervangingsinkomen voor 
kankerpatiënten
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De Belgische sociale zekerheid keert 
een vervangingsinkomen uit aan 
mensen die niet door arbeid in hun 
inkomen kunnen voorzien. Maar deze 
uitkeringen zijn te laag. Onderzoek 
toont aan dat ze vaak onder de armoe-
degrens liggen. Kankerpatiënten leven 
dan ook vaak in een weinig rooskleu-
rige financiële situatie. Een analyse van 
gegevens uit het sociaal fonds van de 
Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK), dat 
steun biedt aan kankerpatiënten met 
financiële problemen, bevestigt dit. 

De analyse in dit artikel vergelijkt de 
uitkeringen en het gezinsinkomen van 
kankerpatiënten met de armoedegrens. 
De vandaag gangbare armoede-
grens bedraagt 60% van het mediane 
beschikbare inkomen. De helft van 
de bevolking heeft een inkomen dat 
lager ligt dan het mediane beschik-
bare inkomen, de andere helft heeft 
een hoger inkomen. Een gezin met 
een beschikbaar inkomen dat lager ligt 
dan 60% van het mediane beschikbare 
inkomen wordt beschouwd als een 
gezin met een verhoogd armoederisico. 
Voor het inkomensjaar 2004 bedroeg 
de armoedegrens volgens de European 
Union Statistics on Income and Living 
Conditions-enquête (EU-SILC)1 € 822 
voor een alleenstaande. De omzetting 
naar andere gezinstypes gebeurt door 
de grens voor een alleenstaande te 
vermenigvuldigen met een bepaalde 
factor die de bijkomende kosten van 
een groter gezin in rekening brengt. 
Voor een paar zonder kinderen is deze 
factor 1,5 en wordt de armoedegrens 
dus € 1233, voor een paar met één 
kind jonger dan 14 is deze factor 1,8 
en wordt de armoedegrens € 1480.

1. Te lage sociale 
zekerheidsuitkeringen
Kankerpatiënten zijn vaak aangewezen 
op een uitkering. Kanker treft veel ouderen 
die leven van een pensioen. Daarnaast 
is werken tijdelijk of definitief onmogelijk 

door de aandoening en de behandeling. 
Zieke werknemers hebben gedurende 
enkele weken recht op een gewaar-
borgd loon dat wordt uitbetaald door de 
werkgever. Daarna krijgen ze tijdens het 
eerste jaar van de werkonbekwaamheid 

een ziekte-uitkering van 55 of 60% van 
het verloren brutoloon, afhankelijk van 
de gezinssituatie. Maar de ziekte-uitke-
ring kan nooit onder een minimumgrens 
zakken of  boven een maximumgrens 
stijgen, hoeveel het vroeger verdiende 
loon ook bedroeg. Op de ziekte-uitke-

ring wordt 11,11% bedrijfsvoorheffing 
geheven. Zieke werklozen krijgen het 
bedrag van de werkloosheidsuitkering. 
Vanaf de zevende maand arbeidson-
geschiktheid krijgen werknemers en 
werklozen de minimumuitkering. Vanaf het 

tweede jaar arbeidsongeschiktheid krijgt 
de werknemer of de werkloze een invalidi-
teitsuitkering. Het bedrag van die uitkering 
hangt af van het feit of de gerechtigde 
al dan niet gezinshoofd is en of hij het 
statuut van regelmatig werknemer2 geniet. 
Zelfstandigen krijgen in de periode van 

HET INKOMEN VaN KaNKErpaTIëNTEN

In een groep van negen vergelijkbare landen komt België achter-
aan op het vlak van de bescherming tegen armoede door de 
uitkeringen.

Tabel 1. Netto beschikbaar inkomen van gezinnen met een minimumuitkering in % van 
de armoedegrens voor een gelijkaardig gezin 

alleenstaand koppel paar met 
kinderen

alleenstaande 
met kinderen

pensioen

rustpensioen werknemers 110 92 - -

rustpensioen zelfstandigen 86 76

invaliditeitsuitkering

werknemers 100 83 86 108

zelfstandigen 89 83 86 108

werkloosheidsuitkering

kortdurende werkloosheid 91 72 71 88

langdurige werkloosheid 91 72 76 94

(Bron: Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck 4)
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de primaire arbeidsongeschiktheid en de 
invaliditeit forfaitaire uitkeringen3. 

Verschillende uitkeringen in België 
liggen te laag om de bestaansze-
kerheid van chronisch zieken te 
garanderen. Tabel 1 vergelijkt de 
netto minimumuitkeringen met de 
armoedegrens. Een percentage van 
100 betekent dat de uitkering op de 
armoedegrens ligt, een lager percen-
tage betekent dat de uitkering lager ligt 
dan de armoedegrens. Verschillende 
minimumuitkeringen liggen onder 
de armoedegrens. Gezinnen die 
van zo een uitkering moeten leven, 
hebben dus een hoog armoederisico. 
Er zijn wel belangrijke verschillen 
naargelang van de gezinssamenstel-
ling, het soort uitkering en het statuut 
(werknemer of zelfstandige) van de 
uitkeringsontvangers. Het rustpensi-
oen voor alleenstaande werknemers 
bijvoorbeeld ligt 10% hoger dan de 
armoedegrens, de invaliditeitsuitke-
ring voor een paar zonder kinderen 
ligt 17% onder deze grens4. 

Ook in Europees perspectief doet 
België het helemaal niet zo goed. Een 
recente studie van het Centrum voor 
Sociaal Beleid vergelijkt de armoede in 
België met de armoede in een groep 
vanacht vergelijkbare landen, met name 
Denemarken, Oostenrijk, Zweden, 
Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Finland 
en Nederland. Het gaat om landen 
die zich onderscheiden van andere 
Europese landen door de combinatie 
van een hoge welvaart en een rela-
tief gelijke verdeling van die welvaart. 
Het blijkt dat Belgische gezinnen 
die van een uitkering leven een veel 
groter armoederisico lopen dan het 
gemiddelde armoederisico van uitke-
ringstrekkers in de groep van negen 

landen. In de groep van negen komt 
België achteraan op het vlak van de 
bescherming tegen armoede door de 
uitkeringen. Het armoederisico van 
de Belgische gezinnen die leven van 
een arbeidsinkomen is dan weer lager 
dan het gemiddelde5. Werkenden zijn 
hier dus relatief goed beschermd tegen 

armoede, maar voor uitkeringstrekkers 
ligt dit anders.

2. De inkomens-
situatie van kanker-
patiënten
Gegevens van de VLK illustreren wat 
deze lage uitkeringen betekenen voor 
kankerpatiënten. De gegevens zijn 
afkomstig uit het sociaal fonds van 
de VLK, dat steun biedt aan kanker-
patiënten met financiële problemen. 
De beslissing over de toekenning van 
een tussenkomst uit het sociaal fonds 
en over de hoogte van die tussenkomst 
hangt af van criteria als het gezinsin-
komen, de gezinssamenstelling en de 
recente ziektekosten. De aanvrager 
moet een attest van de arts voorleggen 
om te bewijzen dat er een kankerdiag-
nose is geweest. Die gegevens worden 
geregistreerd in een computerdatabank 

van de VLK. De computer berekent dan 
op basis van de ingevoerde gegevens 
hoe hoog de tegemoetkoming zal 
zijn. In 2006 werden 1885 dos-
siers ingediend. 707 ervan werden 
goedgekeurd. In 2005 werden 1629 
dossiers ingediend en waren er 815 
goedkeuringen6 7. 

Op basis van de gegevens in deze 
databank is het mogelijk om een 
analyse te maken van het inkomen 
van de gezinnen met een kankerpa-
tiënt die tussen 1 januari 2005 en 31 
december 2005 een VLK-aanvraag 
indienden en ook een tegemoet-
koming kregen. We beperken ons 
tot de gezinnen die een tegemoet-
koming kregen, omdat de dossiers 
van die gezinnen meestal volledig 
zijn, in tegenstelling tot de dossiers 
van mensen die wel een aanvraag 
indienden, maar geen steun kregen. 
De analyse bekijkt welk deel van 
deze gezinnen een inkomen onder 
de armoedegrens heeft. Dit gebeurt 
voor drie gezinstypes, alleenstaan-
den zonder kinderen, paren zonder 
kinderen en paren met één kind. 
Daarna vergelijken we de armoe-
decijfers voor de drie gezinstypes 
en ten slotte analyseren we ook nog 
de situatie van gezinnen met een 
loontrekkende en gezinnen zonder 
loontrekkende voor alle dossiers inge-
diend bij het sociaal fonds over een 
periode van vijf jaar, om voldoende 
loontrekkenden in de vergelijking te 
kunnen betrekken. De berekeningen 
houden geen rekening met outliers. 
Outliers zijn gezinnen met een 
inkomen dat erg sterk afwijkt van de 
inkomens van de andere gezinnen. 
Het ligt zo hoog of zo laag (bij-
voorbeeld € 140/maand) dat het 
wellicht gaat om een foute registratie 
in de databank8. Het aantal outliers 
is erg beperkt.

 Tabel 2. Het inkomen van alleenstaande kankerpatiënten zonder kinderen in 2005 

 
  allen pensioen ziekte-

uitkering
werkloosheids-

uitkering loon

 gemiddeld inkomen (€) 872,4 899,2 871 917,7 946

 mediaan (€) 877,6 920 860 973,7 979

 aantal onder de 
 armoedegrens 108 44 42 5 1

 percentage onder 
 armoedegrens 40 35 40  33 25

 totaal aantal alleenstaanden  2679 126 105 15 4

Gezinnen met een loontrekkende lopen veel minder 

kans om een inkomen onder de armoedegrens  

te hebben dan gezinnen zonder loontrekkende  

die van een uitkering leven.
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De gegevens over de gezinssituatie en 
het gezinsinkomen in de VLK-databank 
zijn afkomstig van een aanvraagformu-
lier voor financiële steun, ingevuld door 
een maatschappelijk werker in naam 
van de patiënt. Het formulier vraagt naar 
de netto gezinsinkomsten per maand, 
gestaafd met recente bewijsstukken. De 
maatschappelijk werker moet gedetail-
leerd te werk gaan en apart de volgende 
inkomstenbronnen noteren: het loon, 
bedrijfsinkomsten, de kinderbijslag, 
het pensioen, het brugpensioen, de 
ziekte- of invaliditeitsvergoeding, de werk-
loosheidsuitkering, een tussenkomst van 
het ministerie van Sociale Zaken, een 
tussenkomst van het Vlaams Agentschap 
voor Personen met een Handicap, alimen-

tatie, steun verleend door het OCMW, 
een tussenkomst van de zorgverzekering, 
andere inkomsten en inkomsten uit onroe-
rende goederen. 

Een belangrijke beperking van elk onder-
zoek op basis van gegevens uit de 
VLK-databank is uiteraard dat het sociaal 
fonds geen representatieve steekproef 
van de kankerpatiënten bevat. De kan-
kerpatiënten die een dossier indienen bij 
het sociaal fonds, zijn voor het grootste 
deel mensen met financiële problemen. 
De toekenning van een tegemoetkoming 

is bovendien gebonden aan bepaalde 
inkomensgrenzen. In 2005 bedroeg die 
grens voor een alleenstaande €1400/
maand, voor een paar was dit € 1820/
maand en voor een paar met één kind  
€ 2240/maand. 

�.1 Alleenstaanden zonder 
kinderen 

269 alleenstaanden zonder kinderen 
die in 2005 een dossier indienden bij 
de VLK, kregen ook een tegemoetko-
ming. Van één alleenstaande was het 
loon niet ingevoerd in de databank 
en er was ook één outlier. Het gemid-
delde maandelijkse inkomen van 
de resterende 267 alleenstaanden 
bedraagt € 872,4. De helft van de 
groep heeft een inkomen lager dan 
€ 877,6 en 25% heeft een inkomen 

lager dan € 737. De armoede-
grens voor alleenstaanden bedraagt  
€ 822. 40% van de alleenstaanden 
zit onder die grens (zie tabel 2).

De berekeningen werden nog eens 
herhaald voor vier onderdelen van de 
groep van alleenstaanden. Het gaat 
om een verdeling op basis van een 
bepaalde inkomensbron: pensioen, 
ziektevergoeding, werkloosheidsuit-
kering en loon. Elke deelgroep bevat 
alle alleenstaanden van wie het 
inkomen minstens gedeeltelijk uit één 
van de vier inkomensbronnen bestaat. 
De groep 'pensioen' bijvoorbeeld 
bevat alle alleenstaanden zonder kin-
deren van wie het inkomen minstens 
gedeeltelijk uit pensioen bestaat. De 
mensen die een ziekte- of invaliditeits-
uitkering krijgen, zitten in één groep, 
omdat de VLK-databank deze twee 
uitkeringen niet altijd goed uit elkaar 
houdt. Ook de bruggepensioneerden 
en de gepensioneerden zijn samenge-
voegd. Van de drie deelgroepen die 
leven van een uitkering, zit minstens 
een derde onder de armoedegrens.

�.� Paren zonder kinderen

420 paren zonder kinderen die in 2005 
een aanvraag indienden bij het sociaal 
fonds, kregen steun van de VLK. Er was 1 
outlier. De berekeningen gebeurden dus 
op basis van 419 paren (zie tabel 3). 

Het gemiddelde inkomen van deze 
groep bedraagt € 1201,6. De helft van 
de groep heeft een inkomen lager dan  
€ 1214,3 en 25% heeft een inkomen 
lager dan €1005,41. Dit zijn lage 
cijfers. De armoedegrens voor een 
paar zonder kinderen bedraagt immers  
€ 1233. 53,4% van de gezinnen die een 
uitkering kregen, zit onder deze grens. 

 Tabel 3. Het inkomen van paren zonder kinderen in 2005

allen pensioen ziekte-
uitkering

werkloosheids-
uitkering loon

 gemiddeld inkomen (€) 1201,6 1210,4 1253 1194 1342,6

 mediaan (€) 1214,3 1230,8 1248 1097 1382,8

 aantal onder de
 armoedegrens 224 156 42 24 5

 percentage onder de 
 armoedegrens 53,4 51,1 48 57 27

 totaal aantal paren 419 305 87 42 18

 Tabel 4. Het inkomen van paren met één kind in 2005

allen pensioen ziekte-
uitkering

werkloosheids-
uitkering loon

 gemiddelde (€) 1576,0 2007 1635,1 1418,5 1719,7

 mediaan (€) 1546,3 2007 1665,7 1365,7 1824,4

 aantal onder de 
 armoedegrens 8 - 5 3 3

 percentage
 onder de armoedegrens 36,3 - 41,6 50 25

 totaal aantal paren 22 1 12 6 12

Kankerpatiënten blijken niet alleen bij het sociaal 

fonds terecht te komen omwille van  

hun hoge uitgaven voor zorg, maar omdat ze  

vaak erg lage inkomsten hebben.

VLK_OR2007_v8.indd   6 12/12/07   6:04:54 PM



�

Het armoederisico van de paren die ten 
minste gedeeltelijk leven van een loon 
bedraagt 27%. Dit ligt een stuk lager  
dan het armoederisico van de uitke-
ringstrekkers, met percentages onder de 
armoedegrens tussen 48% en 57%. De 
groep van loontrekkers is wel te klein om 
hier stevige conclusies uit te trekken. 

�.� De paren met één kind

De paren met één kind die in 2005 
een tegemoetkoming kregen van het 
sociaal fonds, vormen een veel kleinere 
groep dan de alleenstaanden en de 
paren zonder kinderen. Er zijn slechts 
22 gezinnen in dit geval. 8 van de 
22 gezinnen zitten onder de armoede-
grens van € 1480 (zie tabel 4).

De deelgroepen van uitkerings- en 
loontrekkers zijn uiteraard ook vrij 
klein. Zo is er slechts één paar 
met een kind van wie het inkomen 
mins tens  gedee l te l i j k  u i t  een 
pensioen bestaat. 5 van de 12 
paren met een kind die minstens 
gedeeltelijk van een ziekte-uitke-
ring leven, hebben een inkomen 
onder de armoedegrens. 

�.� Vergelijking tussen de 
verschillende gezinstypes

De drie onderzochte gezinstypes 
worden geconfronteerd met sterk uit-
eenlopende armoedecijfers, zo blijkt 
uit tabel 5. De alleenstaanden zijn er 
beter aan toe dan de paren zonder kin-
deren. Het percentage gezinnen met 
een inkomen onder de armoedegrens 
ligt bij de alleenstaanden op 40%, bij 
de paren zonder kinderen bedraagt dit 
percentage 53,4%. Ook bij de deel-
groepen die leven van een pensioen, 
ziekteverzekering of werkloosheidsuit-

kering, zijn de alleenstaanden er beter 
aan toe dan de paren. 

Het percentage armen bij de paren 
met één kind (36%) is iets lager dan 
het percentage armen bij de alleen-
staanden (40%). De groep gezinnen 
met een kind is wel vrij klein. Dit 
beperkt de vergelijkbaarheid.  

�.� Vergelijking van gezinnen 
met een loontrekkende en 
gezinnen zonder loontrek-
kende

De gegevens van kankerpatiënten 
die in 2005 steun kregen van het 
sociaal fonds, wijzen erop dat het 
armoederisico van gezinnen waar 
een loontrekkende aanwezig is, 
lager ligt dan het armoederisico in 
gezinnen waar het inkomen uit een 
sociale zekerheidsuitkering bestaat 
(zie tabel 5). Maar de tabellen 
van 2005 bevatten weinig gezin-

nen met een loon. Om het verschil 
tussen gezinnen met een loontrek-
kende en andere gezinnen verder 
te onderzoeken, analyseren we 
daarom een periode van vijf jaar. 
Het gaat meer bepaald om alle 
patiëntendossiers ingediend bij 
het sociaal fonds tussen 1 januari 
2001 en 31 december 2005 door 
paren zonder kinderen. Indien een 
paar in die jaren meer dan één 
dossier heeft ingediend, behouden 
we de meest recente aanvraag. De 
analyse vergelijkt het inkomen van 
de paren die een beroep kunnen 
doen op een loon met het inkomen 
van de gezinnen waar geen loon 
maar wel een uitkering aanwezig 
is. Het inkomen van de eerste groep 
bestaat dus ten minste gedeeltelijk 

uit een loon. Het inkomen van de 
tweede groep bevat geen loon 
en bestaat ten minste gedeeltelijk 
uit een van de volgende uitkerin-
gen: een pensioen, een ziekte- of 
inval idi te i t svergoeding of een 
werkloosheidsuitkering. 

De vergelijking wordt gemaakt voor 
de gezinnen die tussen 2001 en 
2005 steun kregen van het sociaal 
fonds, maar ook voor alle gezinnen 
die in die periode bij het sociaal 
fonds van de VLK een aanvraag 
indienden (zie tabel 6). 

 Tabel 5. Vergelijking van de armoedepercentages bij de verschillende gezinstypes

                                            % onder de armoedegrens

allen pensioen ziekte-
uitkering

werkloosheids-
uitkering loon

 alleenstaanden 
 zonder kinderen 40 35 40 33 25

 paren
 zonder kinderen 53,4 51,1 48 57 27

 paren met één kind 36,3 - 41,6 50 25

Ernstig zieken besteden vaak een aanzienlijk deel van hun beperkte 
inkomen aan niet-terugbetaalde medische kosten en zorgkosten.

VLK_OR2007_v8.indd   7 12/12/07   6:04:57 PM



�

Om het armoederisico in die periode 
te berekenen, worden de gezinsin-
komsten in een bepaald jaar in de 
mate van het mogelijke vergeleken 
met de armoedegrens van dat jaar. 
De EU-SILC-onderzoeken berekenen 
deze grens voor de inkomensja-
ren 2002 (€ 1158,84), 2003 (€ 
1165,5) en 2004 (€ 1233). Voor 
2001 werkten we met de grens van 
2002 (€ 1158,84) en voor het 
inkomstenjaar 2005 met de grens 
van 2004 (€ 1233).

De resultaten van de vergelijking tussen 
loontrekkers en uitkeringstrekkers zijn dui-
delijk. Het gemiddelde inkomen van de 
gezinnen met een loontrekkende ligt sig-
nificant hoger dan het inkomen van de 
gezinnen waar een uitkering maar geen 
loon aanwezig is. Dit geldt zowel voor 
de gezinnen die een aanvraag indien-
den bij de VLK als voor de gezinnen die 
ook een VLK-tegemoetkoming kregen. 
Bij de gezinnen die van de VLK een 
tegemoetkoming kregen, bedraagt het 
gemiddelde inkomen van de loontrekken-
den bijvoorbeeld € 1247 per maand. 
Bij de gezinnen die leven van een pensi-
oen (€ 1111), een ziektevergoeding (€ 
1129) of een werkloosheidsuitkering (€ 

1114), ligt het gemiddelde inkomen € 
118 à € 136 lager.

De VLK vindt het een prioritaire opdracht voor de nieuwe federale 
regering om ervoor te zorgen dat gepensioneerden zonder proble-
men hun medische facturen kunnen betalen.

Tabel 6. Het inkomen van paren zonder kinderen, 2001-2005

 alle gezinnen die bij de VLK een aanvraag indienden 

  aantal 
gezinnen

gemiddeld 
inkomen (€)

mediaan
 inkomen (€)

% onder de
 armoedegrens

 loontrekkenden 165 1454 1386 22

 uitkeringstrekkers     

 pensioen 1712 1178 * 1183 52

 ziektevergoeding 515 1214 * 1188 50

 werkloosheidsuitkering 249 1173 * 1110 60

 alle gezinnen die van de VLK een tegemoetkoming kregen

  aantal
 gezinnen

gemiddeld
 inkomen (€)

mediaan
 inkomen (€)

% onder de
 armoedegrens

 loontrekkenden 86 1247 1252 34

 uitkeringstrekkers     

 pensioen 1211 1111* 1134 60

 ziektevergoeding 363 1129* 1110 61

 werkloosheidsuitkering 175 1114* 1075 66

*p<0.05 (T-test10)

Bij de gezinnen die een aanvraag 
indienden bij de VLK, heeft 22% van 
de loontrekkenden een inkomen onder 
de armoedegrens. De gezinnen zonder 
loon maar met een uitkering hebben 52 
à 60% kans op een inkomen onder de 
armoedegrens. Het armoederisico van 
deze laatste groep ligt dus 2,3 à 2,7 
keer hoger dan bij gezinnen met een 
loontrekkende. Ook bij de gezinnen die 
VLK-steun kregen, is het armoederisico 
1,7 à 1,9 keer hoger bij de gezinnen 
die geen loon maar wel een uitkering ter 
beschikking hebben. De sociale uitkerin-
gen beschermen dus veel minder goed 
tegen armoede dan een loon. 

3. Conclusie en 
beleidsvoorstellen
Verschillende studies tonen aan dat 
de financiële situatie van ernstig 
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zieken vaak vrij benard is. De uitke-
ringen waarvan zij leven, zijn laag 
in vergelijking met de armoede-
grens. Bovendien besteden ernstig 
zieken vaak een aanzienlijk deel 
van hun beperkte inkomen aan niet-
terugbetaalde medische kosten en 
zorgkosten. 

De gegevens uit het sociaal fonds 
van de VLK tonen aan dat di t 
ook geldt voor kankerpatiënten. 
Een artikel in een eerder onder-
zoeksrapport toonde al aan dat 
kankerpatiënten soms erg hoge 
medische en niet-medische zorg-
kosten hebben11. Nu blijkt dat de 
kankerpatiënten niet alleen bij het 
sociaal fonds terechtkomen omwille 
van hun hoge ui tgaven, maar 
omdat ze vaak erg lage inkomsten 
hebben. Afhankelijk van de gezins-
situatie heeft 36 tot 53 % van de 
kankerpatiënten die een uitkering 
krijgen van het sociaal fonds van 
de VLK, een inkomen onder de 
armoedegrens. 

De gegevens van het sociaal fonds 
maken ook duidelijk dat vooral de 
kankerpatiënten die leven van een uit-
kering, in de armoede terechtkomen. 
Gezinnen met een loontrekkende lopen 
veel minder kans om een inkomen 
onder de armoedegrens te hebben dan 
gezinnen zonder loontrekkende die van 
een uitkering leven. 

De VLK vindt het optrekken van de 
uitkeringen dan ook een prioritaire 
opdracht voor de nieuwe federale 
regering. 
-  De sociale zekerheidsuitkeringen voor 

ziekte, invaliditeit en pensioen moeten 
worden opgetrokken, zodat gezinnen 
met een kankerpatiënt niet meer onder 
de armoedegrens terechtkomen. 

- De Belgische regering besliste begin 
2004 om vanaf 2007 de uitkeringen 
elke twee jaar aan te passen aan 
de welvaartsevolutie (d.i. de evolutie 
van de inkomens). De regering zal in 
samenspraak met de sociale partners 
om de twee jaar beslissen welke uit-
keringen met hoeveel zullen verhoogd 

worden. De VLK vraagt dat de vol-
gende federale regering de koppeling 
van de uitkeringen aan de welvaart 
blijft volhouden. 

- Gepensioneerden moeten zonder 
problemen hun medische facturen 
kunnen betalen. 

Met deze eisen sluit de VLK zich aan 
bij andere organisaties uit het mid-
denveld die actief zijn op het domein 
van de gezondheidszorg, zoals 
het Vlaams Patiëntenplatform12, de 
Christelijke13 en de Socialistische 
Mutualiteiten14. 

Ward rommel
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prostaatkanker is de meest voorkomende 
kanker bij de man – goed voor 28,4% 
van de kankerdiagnoses. Gelukkig is het 
ook een kanker met goede overlevings-
cijfers. Ongeveer 85% van de mannen 
met prostaatkanker is vijf jaar na de 
diagnose nog in leven1. Ondanks deze 
gunstige overlevingscijfers krijgt de man 
na de diagnose heel wat te verwerken. 
De angst voor de dood blijft bestaan. 
Soms moet er een keuze worden 
gemaakt tussen verschillende behande-
lingen. De chirurgische behandeling van 
prostaatkanker kan leiden tot belangrijke 
nevenwerkingen, zoals al dan niet tijde-
lijke impotentie en incontinentie. Ook de 
andere behandelingen zoals uitwendige 
of inwendige bestraling kunnen ernstige 
nevenwerkingen hebben. Daarom is 
er nood aan een kritische analyse van 
de psychosociale ondersteuning van 
mannen met prostaatkanker voor en 
na de behandeling. Interviews met 
gespecialiseerde zorgverstrekkers en 
(ex-)patiënten die zich inzetten in het 
lotgenotencontact (zie kader), leren dat 
de psychosociale steun voor mannen 

met prostaatkanker in Vlaanderen voor 
drie grote uitdagingen staat.

Uitdaging 1:  
De patiënt sterker 
betrekken bij de 
keuze van de 
behandeling 
Voor een prostaatkanker die nog 
niet buiten de prostaat is gegroeid, 
bestaan er verschillende behande-
lingsmethodes. De chirurg kan de 
prostaat verwijderen (prostatectomie). 
De radiotherapeut kan van buitenaf 
bestralen of radioactieve bolletjes 
inbrengen in de prostaat (brachythera-
pie). Ten slotte is voor kleine en traag 
groeiende kankers ‘actief opvolgen’ 
een optie. De uroloog schrijft dan niet 
meteen een behandeling voor, maar 
volgt de mannen van nabij op, zodat 

hij snel kan ingrijpen wanneer de 
tumor zich verder ontwikkelt. 

Afhankelijk van de kenmerken van 
de prostaatkanker, eventuele andere 
ziektes en de leeftijd van de patiënt kan 
het gebeuren dat één behandelings-

DE pSyCHOSOCIaLE BEGELEIDING VaN 
MaNNEN MET prOSTaaTKaNKEr:  
UITDaGINGEN VOOr DE TOEKOMST

 Geïnterviewde zorgverleners en (ex-)patiënten

1 Prof. Hein Van Poppel uroloog UZ Leuven

2 Dr. Dirk Michielsen uroloog UZ Brussel

3 Prof. Karin Haustermans radiotherapeut UZ Leuven

4 Prof. Hubert Claes uroloog-seksuoloog UZ Leuven

5 Dr. Nico De Graeve uroloog AZ Sint-Lucas Gent

6 Stefan Claes radiotherapieverpleegkundige Virga Jesseziekenhuis, Hasselt

7 Luc Pannecoecke radiotherapieverpleegkundige Virga Jesseziekenhuis, Hasselt

8 Luc Decroos lotgenoot, vrijwillig medewerker Wij Ook Wij Ook West (patiëntenvereniging)

9 Erik Briers lotgenoot, vrijwillig medewerker Wij Ook Wij Ook Oost (patiëntenvereniging)

10 Herman Heymans lotgenoot, geen lid van een patiëntenvereniging

11 Dr. Patrick Verdonck huisarts Gent

12 Luc De Laere prostaatverpleegkundige AZ Sint-Jan AV Brugge

13 Angelique Verzelen psycholoog ZNA Middelheim

Prof. Hein Van Poppel:
'Wanneer er verschillende evenwaar-
dige behandelingsopties zijn voor 
prostaatkanker is het belangrijk dat 
patiënten betrokken worden bij de 
keuze van de behandeling.'
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methode medisch gezien de voorkeur 
geniet. Maar vooral bij patiënten tussen 
65 en 75 jaar zijn de verschillende 
behandelingen vaak evenwaardig, 
zegt uroloog Hein Van Poppel. Elke 
optie heeft wel specifieke neveneffecten 
die elk op hun manier de levenskwa-
liteit beïnvloeden. Daarom vindt prof. 
Van Poppel het belangrijk dat patiënten 
betrokken worden bij de keuze van de 
behandeling wanneer er verschillende 
evenwaardige behandelingsopties zijn. 
In dat geval kunnen arts en patiënt het 
best samen beslissen over de behande-
ling. Zij wisselen daartoe informatie 
uit en bespreken de wensen van de 
patiënt. De patiënt moet goede informa-
tie krijgen over de verschillende opties 
en de neveneffecten en daarna moet 
er uitgebreid aandacht zijn voor zijn 
voorkeuren, waarden en verlangens. 
De wens om bij het beslissingsproces 
betrokken te worden, verschilt sterk van 
patiënt tot patiënt2. Patiënten hebben 
uiteraard ook het recht om inspraak 
te weigeren wanneer zij de beslissing 
volledig in handen van de arts willen 
leggen. 

De geïnterviewde experts wijzen op 
enkele hinderpalen die de inspraak van 
de patiënt bedreigen. 

Hinderpaal 1:  
Gebrek aan evenwichtige 
informatie over de ver-
schillende opties en de 
neveneffecten

Om te kunnen kiezen tussen verschil-
lende behandelingen, is goede 
informatie noodzakelijk. Dat blijkt niet 
altijd zo vanzelfsprekend. De arts licht 
de neveneffecten van een behandeling 
niet altijd grondig toe. Zo verneemt de 
patiënt in sommige ziekenhuizen niet 
dat hij na de operatie minstens een 
paar dagen en waarschijnlijk enkele 
maanden incontinent zal zijn, zegt 
Erik Briers, vrijwillig medewerker van 
de patiëntenvereniging voor mannen 
met prostaatkanker ‘Wij Ook’. Artsen 
geven niet altijd een volledig beeld van 
de verschillende behandelingsopties. 
Ze hebben vaak een voorkeur voor de 
behandeling die ze zelf uitvoeren en de 
voor- en nadelen van de verschillende 
opties komen niet op evenwichtige 

wijze aan bod, zo blijkt uit onderzoek3. 
Volgens uroloog Dirk Michielsen zijn er 
daardoor regio’s in Vlaanderen waar 
te veel prostaatkankers geopereerd 
worden. Erik Briers vermoedt dat dit ook 
te maken heeft met de opties die de zie-
kenhuizen zelf aanbieden. Een patiënt 
die zich richt tot een centrum met ver-
scheidene opties krijgt de keuze, maar 
in een ziekenhuis dat maar één optie 
aanbiedt, heeft de patiënt geen keuze. 

Hinderpaal �:  
Te veel informatieverstrek-
kers en informatie van 
bedenkelijke kwaliteit 

In onze samenleving krijgt de patiënt 
informatie uit verschillende hoeken. 
Die informatie is soms tegenstrijdig 
en niet altijd van de beste kwaliteit. 
Het gevolg is een ‘verwarde patiënt’, 
die niet meer weet wie of wat hij 
moet geloven, schrijft Louis Denis 
van ‘Wij Ook’4. Het internet heeft 
dit verschijnsel versterkt. ‘Patiënten 
kunnen veel informatie vinden op 
het internet, maar die is niet altijd 
wetenschappelijk onderbouwd,’ 
zegt prostaatverpleegkundige Luc De 
Laere. Een soort kwaliteitslabel zou 
hier uitkomst kunnen bieden. 

Hinderpaal �:  
De klemtoon op de nabije 
toekomst

Bij het nemen van een beslissing over 
de behandeling, mag de patiënt niet 
alleen denken aan het bestrijden van 
de kanker, maar moet hij ook oog 
hebben voor het leven na de behande-
ling. De nevenwerkingen die dat leven 
ingrijpend kunnen veranderen, moet hij 
mee in rekening brengen. Dat is uiter-
aard niet eenvoudig. Na de diagnose 
komen mensen in een crisissituatie 
terecht. Genezen staat dan op de 
eerste plaats. Prostaatkankerpatiënten 
zijn vaak ook al iets ouder. De patiënt 
en zijn vrouw hebben dan soms de 
neiging om te denken dat seks in 
hun relatie een minder belangrijke 
rol speelt. Volgens uroloog en seksu-
oloog Hubert Claes moet de uroloog 
de seksueel actieve patiënt er dan 
aan herinneren dat seks toch wel 

een belangrijk deel van het leven is. 
Hij legt uit dat er een groot verschil is 
tussen ‘nooit meer’ en ‘nog eens af en 
toe’. Bij het voorstellen van de verschil 
lende behandelingsopties moet hij dan 
ook de consequenties van elke optie, 
zoals de kans op incontinentie en 
impotentie, helder toelichten. Het moet 
duidelijk zijn dat het bij de verwijde-
ring van de prostaat nooit zeker is 
dat de erectie bewaard kan worden, 
zegt Hubert Claes. Anders loop je het 
risico dat de man achteraf, als alles 
achter de rug is, spijt krijgt van de 
behandelingskeuze. 

Kansen: Hoe kunnen we de 
patiënt meer controle 
geven over zijn behan-
deling?

Er zijn verschillende maatregelen moge-
lijk om de patiënten meer controle te 
geven over de behandelingsbeslissing. 
Zo is het voor een prostaatkankerpa-
tiënt belangrijk dat hij zich laat bijstaan 
door een vertrouweling, bijvoorbeeld 
de partner. ‘De patiënt zelf is overdon-
derd door de diagnose. Een familielid 
bekijkt de zaak nuchterder en kan 
de informatie beter opnemen’, aldus 
uroloog Nico De Graeve.

Andere zorgverstrekkers kunnen de 
dialoog tussen de uroloog en de 
patiënt ondersteunen. Als er verschei-
dene behandelingsopties zijn, stelt dr. 

Prof. Hubert Claes:
'De uroloog moet de seksueel actieve 
patiënt eraan herinneren dat seks 
toch wel een belangrijk deel van het 
leven is.'
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De Graeve de patiënt voor om op con-
sultatie te gaan bij de radiotherapeut. 
Die kan de meest volledige informatie 
geven over de radiotherapie. Zo krijgt 
de patiënt zeker een evenwichtig 
verhaal te horen. Vervolgens is er ook 
de huisarts, die de prostaatkankerpa-
tiënt met zijn medische en psychische 
voorgeschiedenis en zijn voorkennis 
soms vrij goed kent. Als dit het geval 
is, kan de huisarts de patiënt helpen 
bij het nemen van een goede beslis-
sing. Patrick Verdonck legt uit hoe hij 
de behandelingskeuze als huisarts 
ondersteunt: ‘Als iemand zegt dat de 
uroloog hem brachytherapie aangera-
den heeft, ga ik na of de patiënt goed 
begrepen heeft waarover het gaat en 
of hij voldoende informatie heeft gekre-
gen. We tasten af wat de patiënt vindt 
van de mogelijke negatieve gevolgen. 
Meestal ondersteunen we de keuze 
dan door wat meer uitleg te geven in 
een taal die de patiënt goed begrijpt. 
In bepaalde gevallen is het ook nodig 
om de mensen te wijzen op het bestaan 
van andere behandelingsmethodes.’ In 
tegenstelling tot de radiotherapeut of de 
uroloog is er bij de huisarts geen sprake 
van een voorkeur voor een bepaalde 
behandeling op basis van de eigen spe-
cialisatie. Een voorwaarde is wel dat 
alle huisartsen goed op de hoogte zijn 
van prostaatkanker en de verschillende 
behandelingen en dat ze een zekere 
neutraliteit behouden ten opzichte van 
de ziekenhuizen en specialisten in de 
buurt, zegt Erik Briers. 
Ook lotgenoten kunnen een rol spelen. 
Zij kunnen patiënten helpen bij het 
nemen van een behandelingsbeslis-

sing door persoonlijke ervaringen mee 
te delen en zo realistische verwachtin-
gen te scheppen5. Lotgenoot Herman 
Heymans leeft na zijn prostatectomie 
met een kunstsfincter, een kunstmatige 
sluitspier tegen urine-incontinentie. De 
arts die de sfincter heeft geplaatst, stuurt 
mensen die ook een sfincter nodig 
hebben naar hem door. Herman praat 
dan over zijn ervaringen bij de plaat-
sing van de kunstsfincter. Lotgenoten 
hebben hierbij uiteraard nood aan 
een goede opleiding en omkadering, 
bijvoorbeeld om te vermijden dat ze 
eventuele persoonlijke negatieve erva-
ringen te veel laten doorwegen in hun 
adviezen. 

Daarnaast zijn er hulpmiddelen als 
folders en brochures. Het UZ Leuven 
heeft bijvoorbeeld een informatie- en 
beslissingsbrochure ontwikkeld om het 
beslissingsproces van de patiënt te 
ondersteunen, zegt Karin Haustermans. 
De brochure geeft begrijpelijke uitleg 
over de prostaat, de functies ervan 
en de factoren die een rol spelen 

in het plannen van de behandeling 
(PSA (een proteïne geproduceerd 
door de prostaat), het stadium en de 
graad van de ziekte, de leeftijd, de 
algemene gezondheidstoestand en 
de eigen waarden en gevoelens van 
de patiënt). De brochure geeft ook 
uitleg over de standaardbehande-
lingen (chirurgie, externe bestraling, 
brachytherapie en actief opvolgen) 
en de verschillende neveneffecten. In 
de informatie- en beslissingsbrochure 

is er begeleiding bij de verschillende 
fases van het beslissingsproces: de 
informatieverzameling, de afweging 
van de voor- en nadelen en het 
nemen van een beslissing2. Na een 
eerste evaluatie blijkt dat patiënten 
en artsen positief staan tegenover het 
gebruik van de brochure. Het bevor-
dert de informatie-uitwisseling tussen 
arts en patiënt, de afweging en de 
besluitvorming. Sinds het gebruik van 
de brochure is er ook meer variatie 
in de behandelingen die patiënten 
kiezen, wat aantoont dat de beslis-
singshulp wel degelijk effect heeft3. 
De  informatie- en beslissingsbrochure 
wordt binnenkort ook toegankelijk via 
het internet. Een ander hulpmiddel is 
het prostaatpaspoort van de patiën-
tenvereniging ‘Wij Ook’. In dit boekje 
kan de man of zijn arts alle gegevens 
over PSA-tests, diagnose en behan-
deling noteren. Het paspoort kan de 
mannen helpen bij de communicatie 
met hun artsen. Het boekje geeft ook 
raad over vragen die patiënten aan 
hun arts kunnen stellen6. 

Ten slotte is het belangrijk om de 
patiënt voldoende tijd te geven 
bij het nemen van een beslissing. 
Wanneer ze de diagnose vernemen, 
zijn mensen immers in paniek. Dat 
maakt het moeilijker om de informa-
tie te verwerken of te denken aan 
de gevolgen op lange termijn. De 
uroloog moet voldoende tijd nemen 
om alles uit te leggen. Hij voorziet 
ook best een tweede consultatie 
om alles nog eens te herhalen, zegt 

Dr. Nico De Graeve:
'De patiënt zelf is overdonderd door 
de diagnose. Een familielid bekijkt de 
zaak nuchterder en kan de informatie 
beter opnemen.'

De huisarts kan de keuze ondersteunen door wat meer uitleg te 
geven in een taal die de patiënt goed begrijpt.
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Dirk Michielsen. Daarenboven moet 
de patiënt na de mededeling van 
de diagnose enkele dagen de tijd 
krijgen om alles rustig te overwegen 
en eventueel bijkomende informatie 
in te winnen alvorens de beslissing 
te nemen. Indien de uroloog niet 
voldoende tijd heeft, kan een gespe-
cialiseerde prostaatverpleegkundige 
de mensen al voorbereiden door 
informatie over de behandelingsop-
ties te verstrekken. Als ze dan bij de 
arts op consultatie komen, kunnen ze 
sneller een behandeling kiezen. De 
verpleegkundige is ook toegankelij-
ker dan de arts, meent Luc De Laere. 
Bovendien voelen patiënten zich bij 
de verpleegkundige soms vrijer om 
bepaalde moeilijke thema’s zoals 
seksualiteit aan te snijden. Dit kan 
voor de uroloog wel geen alibi zijn 
om minder aandacht te besteden 
aan een patiënt. ‘Hij moet hoe dan 
ook de tijd maken om alles rustig en 
vertrouwelijk uit te leggen’, stelt Dirk 
Michielsen. 

Uitdaging 2:  
De begeleiding 
voor, tijdens en na 
de behandeling
Een patiënt en zijn partner hebben 
vanaf de diagnose tot na de behan-

deling vaak nood aan begeleiding 
bij de verwerking van de gevolgen 
van de aandoening en de behan-
deling. Dit is deels een medische 
aangelegenheid, maar er moet ook 
aandacht zijn voor de psychische 
verwerking van de kanker en zijn 
gevolgen.

Hinderpalen: taboe, infor-
matie, aanbod en  tijdge-
brek

Ook hier duiken enkele hinderpalen 
op. Voor mannen met prostaatkanker 
is het vaak moeilijk om te praten over 
problemen door de behandeling. 
De problemen door prostaatkanker 
bevinden zich in de taboesfeer. ‘De 
twee i’s, impotentie en incontinen-
tie vallen moeilijk te bespreken,’ 
zegt Erik Briers. De uroloog moet 
er dan ook rekening mee houden 
dat mannen misschien wel proble-
men hebben met incontinentie en 
impotentie, maar er daarom nog 
niet over praten. Gegevens van Dirk 
Michielsen bevestigen dit: ‘Onlangs 
lieten we patiënten voor de consulta-
tie een vragenlijst invullen over hoe 
ze zich voelen en welke klachten 
ze ervaren. Mannen vulden op die 
vragenlijst in dat ze plasproblemen 
hebben, maar op consultatie brach-
ten ze dat niet ter sprake toen ik naar 
hun klachten vroeg. Mannen zijn na 
de behandeling ook vaak gefixeerd 
op hun PSA. Als ze van de uroloog 
horen dat de PSA-waarde goed is, 
wat betekent dat de kanker onder 
controle is, vergeten ze alle andere 
klachten.’

Verschillende hulpverleners merken 
bovendien op dat mannen het in 
het algemeen moeilijker hebben 
dan vrouwen om te praten over pro-
blemen door de behandeling. ‘Bij 
bestraling voor prostaatkanker kun je 
vlot doorwerken. De mannen stellen 

immers geen vragen. Bij een bestra-
ling voor borstkanker lukt dat niet. Je 
moet voortdurend praten en antwoor-
den op vragen over nevenwerkingen 
en problemen door de behandeling,’ 
zegt radiotherapieverpleegkun-
dige Stefan Claes. Ook Angelique 
Verzelen merkt op dat mannen minder 

psychosociale hulp opzoeken. 
Kanker en de behandeling ervan leiden 
vaak tot psychische problemen, zoals 
angst om te hervallen of angst om te 
sterven. De relatie met de partner kan 
onder druk komen te staan. Ook impo-
tentie en incontinentie zorgen voor een 
psychische belasting. De psychische 
begeleiding bij deze problemen lijkt 
in Vlaanderen nog in de kinderschoe-
nen te staan. Dat geldt zowel voor 
de professionele begeleiding als het 
lotgenotencontact. Op de afdelingen 
urologie is zelden een psycholoog 
actief: ‘Een psychologe in het onco-
logisch centrum begeleidt regelmatig 
prostaatpatiënten die radiotherapie 
krijgen. Bij patiënten die een radicale 
prostatectomie ondergaan, komt er 
zelden een psycholoog. Aan de uro-
logie-afdeling is er immers geen eigen 
psycholoog verbonden,’ zegt Dirk 
Michielsen. Angelique Verzelen stelt 
vast dat de hulp van de psycholoog 

Luc Decroos: 'Met onze patiëntenvereniging  

krijgen wij moeilijk een voet aan de grond 

in de ziekenhuizen.'
Karin Haustermans:  
Het UZ Leuven heeft een informatie- 
en beslissingsbrochure ontwikkeld 
om het beslissingsproces van de 
patiënt te ondersteunen

Erik Briers:
'De twee i's, impotentie en inconti-
nentie, vallen moeilijk te bespreken.'
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vaak pas wordt ingeroepen bij patiën-
ten die na de prostatectomie nog een 
vervolgbehandeling moeten onder-
gaan. Nochtans zou het goed zijn als 
de patiënt al in een vroeger stadium 
vlot toegang heeft tot psychologische 
hulp. Ook voordien kan er immers al 
heel wat psychisch lijden zijn, bijvoor-
beeld ten gevolge van de diagnose. 
De afwezigheid van psychologen 
op de afdelingen voor urologie wijt 
zij aan het feit dat de gewoonte om 
samen te werken met psychologen nog 
niet verspreid is bij alle artsengroepen. 
Oncologen hebben de voorbije vijftien 
jaar leren samenwerken met psycholo-
gen, maar bij andere specialismen is 
dit nog minder het geval. Urologen 
en chirurgen weten nog onvoldoende 
wat een psycholoog te bieden heeft. 
Daarom vindt Angelique Verzelen het 
belangrijk dat de psycholoog zich 
inspant om zich op elke afdeling van 
het ziekenhuis bekend te maken door 
informele contacten of voordrachten. 
Een voorwaarde om dit te kunnen 
doen, is dat er voldoende psychoso-
ciale zorgverstrekkers in het ziekenhuis 
aanwezig zijn. 

In de begeleiding na de behandeling 
kunnen zelfhulpgroepen of lotgenoten 
een meerwaarde bieden door hun 
belevingsgerichte aanpak. Maar de 
ervaringen van de zelfhulpgroep ‘Wij 
Ook’ in de ziekenhuizen zijn niet onver-
deeld positief: ‘Wij krijgen moeilijk een 
voet aan de grond in de ziekenhuizen. 
Ik heb al infobrochures van “Wij Ook” 
aan dokters gegeven, maar er is nooit 
vraag naar nieuwe brochures, dus wel-
licht worden ze weinig gebruikt,’ zegt 
Luc Decroos, vrijwillig medewerker van 
‘Wij Ook’. Ook Erik Briers merkt op 
dat sommige artsen veeleer wantrou-
wig staan tegenover zelfhulpgroepen. 
Artsen beseffen soms niet dat lotgenoten 
iets unieks kunnen bieden omdat zij het 

probleem aan den lijve hebben ervaren. 
Sommige artsen staan wel open voor 
samenwerking met zelfhulpgroepen, 
maar zijn nog nooit benaderd of 
hebben nog nooit een vraag tot samen-
werking gekregen. Nico De Graeve: 
‘Ik denk dat samenwerking tussen de 
arts en de zelfhulpgroep mogelijk moet 
zijn, maar ik heb nog niets van hen 
gehoord.’ 
In een ziekenhuis ontbreekt vaak de tijd 
die nodig is voor de begeleiding van 
mannen met prostaatkanker. Een zie-
kenhuis wordt vandaag gerund als een 
bedrijf waar time management belangrijk 
is, zegt Luc De Laere. De hospitalisatie-
duur is ook veel korter geworden. Enkele 
jaren geleden verbleef een patiënt na een 
prostaatkankeroperatie tot drie weken in 
het ziekenhuis. Nu zijn sommige mannen 
binnen de week alweer thuis. In het zie-
kenhuis blijft er dus minder tijd over voor 
begeleiding in geval van psychische en 
lichamelijke problemen.

Kansen

Sinds 2003 is er een wettelijk kader dat 
elke kankerpatiënt voldoende psycho-

sociale hulp zou moeten garanderen. 
Het KB op de oncologische zorg dat 
toen van kracht werd, verplicht alle 
ziekenhuizen die kankerpatiënten behan-
delen om een psychosociaal supportteam 
op te zetten. Dit team bestaat uit een 
maatschappelijk werker of sociaal ver-
pleegkundige, een psycholoog en een 
psychiater7. Zij moeten tijdens de hele 
behandeling instaan voor een goede 
psychosociale begeleiding van de kan-
kerpatiënt en zijn naaste familie. Er zijn 
echter nog geen normen uitgewerkt voor 
het personeelskader dat belast is met 
deze functie. De overheid heeft nog niet 
vastgelegd hoeveel voltijds equivalenten 
(per aantal behandelde kankerpatiënten) 
er voor de begeleiding moeten worden 

ingezet. Ook een aangepaste financie-
ring ontbreekt nog. Het wordt hoog tijd 
om hier werk van te maken.

De huisarts kan een belangrijke rol 
spelen in de opvang van klachten na 
de behandeling. Hij biedt laagdrempe-
lige zorg. Een patiënt die zijn huisarts 
goed kent, kan misschien gemakke-
lijker met hem over bepaalde taboes 
praten (maar in bepaalde gevallen kan 
dit ook omgekeerd werken. Zo krijgt 
de uroloog soms te horen: ‘Vertel niet 
aan mijn huisarts dat ik erectiepillen 
neem’). De huisarts zou brede zorg 
moeten aanbieden, die aandacht heeft 
voor alle nevenwerkingen en de psy-
chosociale verwerking. Hij spitst zich 
niet toe op één aspect van de zorg, 

zegt Patrick Verdonck. 
Lotgenotencontact kan de begelei-
ding na de behandeling versterken op 
basis van ervaringsdeskundigheid. Erik 

Luc De Laere:
'De prostaatverpleegkundige is iemand 
die tijd maakt en bij wie patiënten 
even tot rust kunnen komen.'

Angelique Verzelen: 'De psycholoog moet zich  

inspannen om zich op elke afdeling van  

het ziekenhuis bekend te maken door informele 

contacten of voordrachten.'

Dr. Dirk Michielsen:  
'De uroloog moet hoe dan ook de 
tijd maken om alles rustig en vertrou-
welijk uit te leggen.'
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Briers: ‘Als een arts zegt:”Maak je geen 
zorgen, die incontinentie gaat voorbij”, 
is dat iets heel anders dan wanneer 
een lotgenoot zegt: “Bij mij heeft dat 
zes maanden geduurd.” De lotgenoot is 
iemand die zelf met incontinentie heeft 
geleefd en bij wie het probleem echt 
opgelost is geraakt. Na een tijdje wordt 
de ervaring van een medewerker van 
een zelfhulpgroep bovendien verrijkt 
met de ervaringen van andere patiën-
ten. Zo kan hij een genuanceerd beeld 
schetsen.’ 

Enkele ziekenhuizen werken met 
een gespecialiseerde prostaatver-
pleegkundige. Ook die kan de 
psychische en fysieke begeleiding 
na de behandeling ondersteunen: 
‘De prostaatverpleegkundige is 
iemand die tijd maakt en bij wie 
patiënten even tot rust kunnen komen. 
Kanker heeft immers een serieuze 
impact op de belevingswereld van 
mensen. Wij proberen het concept 
van de prostaatverpleegkundige ook 
te verspreiden. In oktober 2007 is 
de eerste opleiding voor prostaatver-
pleegkundigen gestart,’ zegt Luc De 
Laere. Hij ziet verschillende taken 
weggelegd voor deze verpleeg-
kundigen. Zij moeten opvang en 
ondersteuning bieden bij psychoso-
ciale en verpleegkundige problemen 
van de patiënt en zijn directe omge-
ving. Zij moeten informatie en advies 
verstrekken in verband met de ziekte 
en de behandeling. De prostaatver-
pleegkundige heeft een brugfunctie 
tussen de patiënt, de huisarts, de 
ziekenhuisartsen en het andere zie-
kenhuispersoneel. Zo vormt hij ook 
een brug tussen de thuiszorg en de 
ziekenhuiszorg. Hij moet ook hulp 
bieden bij het oplossen van prakti-
sche problemen. 

Uitdaging 3:
Geïntegreerde zorg 
voor mannen met 
prostaatkanker
De zorg voor mensen met prostaatkan-
ker is niet langer de verantwoordelijkheid 
van enkele spelers, maar van een heel 

systeem van zorgverstrekkers. Als de 
samenwerking tussen de verschillende 
onderdelen van dit systeem niet goed 
verloopt, wordt de zorg een reeks van 
afzonderlijke tussenkomsten die niet 
goed op elkaar zijn afgestemd. Dit kan 
leiden tot extra stress bij de patiënt en het 
kan de kans op medische fouten doen 
toenemen8 9. Kwetsbare schakels in het 
systeem zijn de overgang tussen thuis- en 
ziekenhuiszorg en de overgang tussen 
de verschillende ziekenhuisafdelingen, 
bijvoorbeeld tussen de afdeling urologie 
en radiotherapie. 

Hinderpaal:  
gebrekkige communicatie 
tussen ziekenhuisafdelin-
gen en tussen ziekenhuis- 
en thuiszorg

Sommige mannen komen terecht op 
verschillende ziekenhuisafdelingen 
omdat ze na de prostatectomie nog 
worden bestraald. Dan is het belangrijk 
om afspraken te maken over de rol van 
de verschillende zorgverleners bij de 
opvang van problemen als incontinentie 
en impotentie. ‘Wij moeten weten wat 

we moeten doen als we geconfronteerd 
worden met een man die problemen 
heeft met incontinentie en impotentie’, 
zeggen de radiotherapieverpleeg-
kundigen Luc Pannecoecke en Stefan 
Claes van het Virga Jesseziekenhuis. 
Een goede communicatie tussen de 

afdeling urologie en de bestralingsafde-
ling over de begeleiding die mannen 
krijgen of kunnen krijgen op de afdeling 
urologie is noodzakelijk. Uiteraard mag 
de privacy van de patiënt bij het door-
geven van informatie niet geschonden 
worden. 

Een vlotte overgang tussen ziekenhuis- 
en thuiszorg vraagt om een goede 
communicatie tussen de huisarts en de 
uroloog. ‘Die communicatie zou nog 
beter kunnen, in de beide richtingen,’ 
meent Patrick Verdonck. ‘De huisarts 
moet iets meer meedelen aan de 
uroloog dan de vraag om na te kijken 
wat er aan de prostaat van meneer x 
scheelt. Hij zou ook kunnen meedelen 
wat al besproken is, welke verwachtin-
gen de patiënt heeft en welk beeld hij 
heeft van prostaatkanker. Omgekeerd 
moet de uroloog ook meer doorgeven 
dan de diagnose en het geplande 
behandelingsschema. Specialisten 
kiezen er in bepaalde gevallen voor 
om de term kanker niet te gebruiken. 
Ze geven een min of meer eufemistische 
omschrijving. Het is belangrijk dat de 
huisarts dat weet. Wij moeten onze 
aanpak dan immers aanpassen.’ 

Kansen

Enkele recente initiatieven kunnen de over-
gang tussen de verschillende zorgfasen en 
de samenwerking tussen de verschillende 
betrokken zorgverstrekkers verbeteren. De 
prostaatverpleegkundige in het AZ Sint-Jan 

Artsen en andere zorgverstrekkers moeten voldoende tijd spen-
deren aan de begeleiding en de ondersteuning van mannen  
met prostaatkanker.
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verzorgt een telefonische supportlijn. Zo 
kan de prostaatkankerpatiënt altijd bellen 
naar het ziekenhuis waar de behandeling 
zal plaatsvinden of heeft plaatsgevonden. 
Enkele weken na de operatie worden 
mensen die nog geen contact zochten, 
zelf opgebeld om te vragen hoe het gaat, 
zegt Luc De Laere. Die telefoonlijn kan de 
kloof tussen het ziekenhuis en de thuis- 
situatie helpen dichten.

De methode van de ‘klinische paden’ 
kan helpen om de breuklijnen tussen 
ziekenhuiszorg en thuiszorg te dichten. 
Door goede afspraken tussen de betrok-
ken zorgverstrekkers in de ziekenhuis- en 
de thuiszorg over wie verantwoordelijk 
is voor welke zorg op welk tijdstip en 
door een voortdurende kwaliteitscontrole 
moeten de klinische paden knelpunten 
in de communicatie en de coördinatie 
wegwerken. Zo krijgen patiënten de 
zorg die ze nodig hebben en worden 
de beschikbare middelen optimaal 
ingezet. In de praktijk wordt het klinisch 
pad en de samenstelling van het team 
van zorgverstrekkers aangepast aan de 
noden van elke patiënt9.  Ook Patrick 
Verdonck ziet wel wat in de klinische 
paden: ‘Het is belangrijk dat de huisarts 
leert dat hij niet alles alleen moet doen. 
Informatie die de uroloog verschaft, 

hoeven wij niet te herhalen. Er is nood 
aan een goede taakverdeling, waarbij 
iedereen de verantwoordelijkheid van 
de andere respecteert.’

Klinische paden voor de behandeling 
van prostaatkanker die de thuiszorg en 
de ziekenhuiszorg omvatten, zijn nog 
niet ruim verspreid. Een project gesteund 
door de Koning Boudewijnstichting en 
gecoördineerd door het Departement 
Maatschappelijke gezondheidszorg 
van de KU Leuven wil hier verandering 
in brengen. Het project ondersteunt de 
ontwikkeling van een aantal transmu-
rale klinische paden voor mastectomie 
(borstamputatie) en prostatectomie. In 
het Leuvense werd een zorgpad prosta-
tectomie uitgewerkt met medewerking 
van de Leuvense huisartsen, het UZ 
Leuven, het Regionaal Ziekenhuis 
Heilig Hart in Leuven, het Regionaal 
Ziekenhuis Heilig Hart in Tienen en het 
AZ Diest. Ook het AZ Sint-Jan in Brugge 
en verschillende zorgverstrekkers uit de 
thuiszorg van de regio Brugge ontwik-
kelen in het kader van dit project een 
klinisch pad voor prostatectomie. 

Ter afronding
De psychosociale zorg voor mannen 
met prostaatkanker staat voor een 
drietal grote uitdagingen. De volgende 
maatregelen kunnen helpen om die uit-
dagingen aan te pakken:

-  Het ziekenhuisbeleid moet de 
artsen en de andere zorgverstrek-
kers motiveren om voldoende 
tijd te spenderen aan de bege-
leiding en de ondersteuning 
van mannen met prostaatkanker. 
Sommige ziekenhuizen werken 
hiervoor met een gespecialiseerde 
prostaatverpleegkundige. 

-  Het ziekenhuis en de patiënten-
verenigingen kunnen samen het 
lotgenotencontact in de Vlaamse zie-
kenhuizen verder uitbreiden. 

Dr. Patrick Verdonck: 'Het is belangrijk dat  

de huisarts leert dat hij niet alles  

alleen moet doen.'

-  De verspreiding van een wetenschap-
pelijk onderbouwde informatie- en 
beslissingsbrochure kan patiënten onder-
steunen bij de keuze van een 
behandeling. De patiënt krijgt even-
wichtige, volledige en wetenschappelijk 
correcte informatie die het beslissings-
proces van de patiënt ondersteunt. 

-  Bij de psychosociale ondersteuning is 
ook aandacht nodig voor de naasten 
van de patiënt. 

-  Patiënten die hier behoefte aan 
hebben, moeten vlot toegang 
hebben tot het psychosociaal sup-
portteam in elke fase van de ziekte 
en op elke ziekenhuisafdeling. Het 
psychosociaal supportteam moet 
ook de mogelijkheid hebben om 
mee te werken aan de communi-
catiecultuur op de afdelingen die 
prostaatkankerpatiënten behande-
len, zodat een open gesprek tussen 
artsen en patiënten over moeilijker 
thema’s als seksualiteit gemakkelijker 
wordt. De nieuwe federale minister 
van Volksgezondheid moet daarom 
snel werk maken van uitvoerings-
besluiten met een normering van 
het personeelskader en voldoende 
financiering voor de psychosociale 
supportteams.

-  De samenwerking tussen de verschil-
lende zorgverstrekkers die betrokken 
zijn bij de zorg voor prostaatkan-
kerpatiënten kan worden verbeterd, 
bijvoorbeeld door de ontwikkeling van 
klinische paden. Klinische paden die 
de ziekenhuis- en de thuiszorg omvat-
ten, garanderen dat zorgverstrekkers 
uit de thuiszorg, zoals de huisarts, 
hun taak in de begeleiding van pros-
taatkankerpatiënten optimaal kunnen 
vervullen.

Ward rommel

Luc Pannecoecke en Stefan Claes:  
'Wij moeten weten wat we moeten 
doen als we geconfronteerd worden 
met een man die problemen heeft 
met incontinentie en impotentie' 
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Symposium ‘Nood aan een heldere aanpak van prostaatkanker’

De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) organiseerde op 16 novem-
ber 2007 een symposium over problemen die zich stellen bij de 
vroegtijdige opsporing en behandeling van prostaatkanker. Op 
het symposium bleek dat de vroegtijdige opsporing en behande-
ling van prostaatkanker erg complex zijn. Ze geven aanleiding 
tot uiteenlopende standpunten bij de artsen. Hoewel er richt-
lijnen zijn voor de vroegtijdige opsporing van prostaatkanker 
door middel van de PSA-test, worden die in de praktijk vaak niet 
nageleefd. Als gevolg hiervan worden heel wat mannen node-
loos geconfronteerd met de diagnose kanker. De VLK vraagt dat 
er een wetenschappelijk onderbouwde consensus komt over het 
gebruik van de PSA-test.  

Op het symposium bleek dat artsen over de verschillende behan-
delingen (chirurgie, uitwendige radiotherapie, brachytherapie en 
actief opvolgen) tegenstrijdige opinies hebben. Voor een patiënt 
die naast de angst en de onzekerheid door de diagnose ook  
met deze tegenstrijdige opinies te maken krijgt, wordt een goeie 
behandelingskeuze wel erg moeilijk. Bovendien is het risico op 
ingrijpende nevenwerkingen zoals incontinentie en impotentie, 
erg groot. De Vlaamse Liga tegen Kanker riep daarom alle 
betrokken hulpverleners op om werk te maken van een meer 
gestandaardiseerd beslissingsproces, zodat de patiënt geen 
tegenstrijdige adviezen meer krijgt. Ook een betere psycho-
sociale begeleiding van prostaatkankerpatiënten is nodig. 

Steeds meer chirurgen opereren de prostaat met assistentie van een robot. Er is tot nog toe echter geen bewijs dat deze werkwijze beter 
is dan de klassieke chirurgie. De resultaten blijken meer af te hangen van wie de ingreep uitvoert dan wel van de gekozen methode. 
Een stormloop naar de robotchirurgie is dan ook niet zinvol. Het is beter om deze techniek te beperken tot enkele expertisecentra en 
verdere resultaten af te wachten, zei professor Johan Braeckman (UZ Brussel). De robotchirugie kan ook erg duur zijn voor de patiënt. 
In sommige ziekenhuizen kost de robotgeassisteerde chirurgie niet meer dan de klassieke techniek, maar er zijn ook ziekenhuizen waar 
de patiënt voor een robotgeassisteerde ingreep e1200 moet opleggen. 

Aan de Vlaamse overheid vroeg de VLK een overleg op te starten waarin alle beroepsgroepen en de patiëntenorganisaties zich over 
de knelpunten buigen die zich stellen bij de vroegtijdige opsporing en behandeling van prostaatkanker. Vlaams minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin Steven Vanackere kondigde daarop aan dat hij begin februari 2008 al een werkgroep in het leven roept 
die samen met alle betrokkenen aan oplossingen en duidelijke afspraken zal werken voor de aanpak van de vroegtijdige opsporing 
en behandeling van prostaatkanker.

Minister Steven Vanackere roept in februari 
2008 een werkgroep in het leven voor de 
aanpak van de vroegtijdige opsporing en 
behandeling van prostaatkanker.
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De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) 
voerde in 2007 een verkennend 
onderzoek uit over werkhervatting bij 
mensen die te maken kregen met een 
kankerdiagnose. Vlaams onderzoek 
over werkhervatting na kanker is 
schaars. Uit buitenlands wetenschap-
pelijk onderzoek1 en getuigenissen 
van kankerpatiënten, bijvoorbeeld op 
het internetforum van de VLK, blijkt 
dat de terugkeer naar het werk voor 
een deel van de kankerpatiënten 
erg belangrijk is. De VLK erkent dit 
ook en stelt in haar Charter van de 
psychosociale rechten van de kanker-
patiënt2 dat een (ex-)kankerpatiënt 
niet mag worden gediscrimineerd op 
de arbeidsmarkt. 

Het onderzoek van de VLK ging na 
hoe kankerpatiënten de werkhervat-
ting en het werken beleefden. We 
interviewden hiervoor achttien mensen 
(zie tabel), die we rekruteerden via zelf-
hulpgroepen, provinciale medewerkers 
van de VLK en artsen en verpleegkun-
digen van het UZ Gent. Zij kregen de 
kankerdiagnose te horen tussen 42 
en 9 maanden voor het interview. De 
werkhervatting vond plaats tussen 1 
en 6 maanden voor het interview. Een 
voorwaarde om deel te nemen was 
dat de behandeling chemotherapie 
omvatte of de lichamelijke mogelijkhe-
den heeft beperkt. Aan het onderzoek 
namen alleen mensen deel die werken 
in dienstverband.

Er waren ook drie interviews met 
mensen die na de kankerbehandeling 

niet terug kunnen naar hun vorige werk, 
maar wel weer aan de slag willen en 
dus op zoek zijn naar een baan (zie 
tabel hiernaast). Op het moment van 
het interview was het tussen 30 en 8 
maanden geleden dat ze de kanker-
diagnose te horen kregen en waren 
ze aan het solliciteren. Een zo kleine 
groep laat uiteraard geen sterke con-
clusies toe. 

Het gaat om een kwalitatief onder-
zoek. De interviewer maakte gebruik 
van een vragenlijst met open vragen. 
De analyse van de interviews begon 
met het uittikken en een grondige 
lectuur van elk interview. De onder-
zoeker deelde de interviews dan 

op in fragmenten en wees die frag-
menten op basis van het onderwerp 
toe aan een categorie. Binnen elke 
categorie maakte de onderzoeker 
subcategorieën, die de verschillende 
visies op een onderwerp weergeven. 
De categorieën werden afgeleid uit 
een voorbereidende literatuurstudie, 
maar evolueerden in de loop van 
het onderzoek. De analyse van de 
interviews startte vóór alle interviews 
afgenomen waren en beïnvloedde 
de vragen gesteld in de volgende 
interviews. Een computerprogramma 
voor kwalitatieve data-analyse, WEFT 
QDA, ondersteunde de analyse van 
de gegevens uit de interviews. Het 
ethisch comité van het UZ Gent 
gaf een positief advies over het 
ontwerp van het onderzoek. Mieke 
Grypdonck, hoogleraar verplegings-

wetenschap aan de universiteit Gent, 
zorgde voor wetenschappelijke 
ondersteuning. 

De deelnemers aan het onderzoek 
praatten over vijf thema’s: de hou-
ding tegenover de werkhervatting, 
de gevolgen van psychische en 
lichamelijke veranderingen sinds de 
aandoening, de ervaringen met 
het systeem van zorg en sociale 
bescherming, de ervaringen op de 
werkplek en de rol van familie en 
vrienden bij de werkhervatting. 

1. De houding 
tegenover werkher-
vatting
De deelnemers aan dit onderzoek 
vinden het om uiteenlopende redenen 
heel belangrijk om opnieuw aan het 
werk te gaan. Het komt dan ook 
erg hard aan als de werkhervatting 
mislukt.

1.1 Een sterke motivatie om 
weer aan het werk te 
gaan 

De motivatie om weer te gaan 
werken is meestal groot. Zo gaan 
sommigen werken terwijl ze nog 
veel last hebben van vermoeidheid. 
Enkele respondenten zijn jaloers op 
kankerpatiënten die vlugger dan 
zijzelf weer aan de slag kunnen. 
Anderen gaan werken terwijl de 
behandelende arts het nog afraadt 
of het normaal zou vinden dat de 
persoon in kwestie niet meer gaat 
werken. 

‘Zowel de chirurg als de prof in het 
UZ heeft mij gezegd: “U hoeft niet 
meer te gaan werken, hoor. Geen 
enkele adviserend geneesheer zal 
u zeggen dat u weer moet gaan 
werken, maar de keuze is aan u.

WErKHErVaTTING Na KaNKEr

Voor (ex-)kanker-patiënten die op zoek zijn naar werk, 

maken concentratie- en geheugenproblemen  

de voorbereiding van sollicitatietests moeilijk.  

Ook mensen die alweer aan het werk zijn, hebben 

soms problemen om zich te concentreren.
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   pseudoniem
aantal 

maanden 
verlopen sinds 
de diagnose

aantal maanden 
verlopen 
sinds de 

werkhervatting
aandoening belangrijkste

behandelingen
functie-

beperkingen werk leeftijd

1  Christophe 30 1 longkanker chemotherapie, 
radiotherapie rugklachten slager/

winkelbediende 45

2  Daan 24 5 botkanker chirurgie, 
chemotherapie beenprothese

schrijnwerker/
administratief

 bediende
26

3  Fien 18 6 borstkanker
chirurgie, 

chemotherapie, 
radiotherapie

last van arm secretaresse 49

4  Frits 42 3 teelbalkanker chirurgie, 
chemotherapie schrijnwerker 32

5  Hugo 15 1 longvlieskanker
chirurgie, 

chemotherapie, 
radiotherapie

verminderde 
longcapaciteit boekhouder 52

6  John 9 3 keelkanker chirurgie laryngectomie
leidinggevende
in de grafische 

sector 
51

7  Julia 39 6 eierstokkanker chirurgie,
 chemotherapie informaticus 44

8  Kristel 30 1 baarmoeder-
kanker

chirurgie,
chemotherapie, 
radiotherapie

verpleegkundige in 
rusthuis 54

9  Laura 13 4 darmkanker chirurgie,
chemotherapie maatschappelijk werker 48

10  Louisa 13 4 borstkanker
chirurgie, 

chemotherapie, 
radiotherapie

last van arm lerares 46

11  Lulu 20 6 borstkanker
chemotherapie, 
radiotherapie, 

hormoonbehandeling,
trastuzumab

secretaresse 52

12  Ria 17 5 botkanker chirurgie, 
chemotherapie beenprothese lerares 37

13  Rosa 16 1 borstkanker
chirugie, 

chemotherapie, 
radiotherapie

secretaresse 50

14  Sofie 17 6 borstkanker
chirurgie, 

chemotherapie,
radiotherapie

bediende 36

15  Suzy 24 6 borstkanker
chemotherapie, 
radiotherapie, 

hormoonbehandeling
managementsfunctie 44

16  Sylvie 18 6 borstkanker
chirurgie,

chemotherapie, 
radiotherapie

last van arm verpleegkundige 
in rusthuis 55

17  Tine 12 1 darmkanker
chirurgie,

chemotherapie, 
radiotherapie

stoelgang-klachten leidinggevende 
ambtenaar 52

18  Wilma 24 1 borstkanker
chirurgie,

chemotherapie, 
radiotherapie

technisch 
bediende

48

19  Bernadette 30 2 ziekte van Hodgkin chemotherapie
radiotherapie pastoraal medewerker 32

20  Coba 21 ? ? chirurgie
chemotherapie  bankbediende 42

21  Daphne 8 2 hersentumor chirurgie,
 chemotherapie

geen gevoel meer 
in rechterbeen secretaresse 43

Tabel. Deelnemers aan het onderzoek over werkhervatting

Deelnemers die het werk nog niet hebben hervat

Deelnemers die het werk hebben hervat
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”Omdat ik dit jaar in september 52 
word, vond ik het nog te vroeg om 
volledig thuis te blijven.’  

We kunnen deze sterke arbeids-
motivatie niet veralgemenen tot 
alle kankerpatiënten. De deelne-
mers aan het onderzoek zijn weer 
aan het werk gegaan of zijn aan 
het solliciteren. Mensen met een 
lage arbeidsmotivatie zijn wellicht 
veeleer te vinden bij de groep van 
personen die het werk niet hebben 
hervat of die niet aan het sollicite-
ren zijn. Dit wordt bevestigd door 
een gesprek buiten het kader van 
dit onderzoek, met een vrouw die 
nog niet opnieuw aan het werken 
was. Uit haar getuigenis bleek 
dat zij niet zat te springen om 
aan het werk te gaan. Zij wachtte 
eerder op haar vervroegde pensi-
onering wegens ziekte. Dit is een 
regeling voor statutaire ambtena-
ren van wie de ziektedagen zijn 
opgebruikt3. 

De sterke arbeidsmotivatie gaat af 
en toe wel gepaard met een meer 
relativerende houding tegenover het 
werk. Sommige deelnemers zeggen 
dat ze zich minder druk maken of 
dat ze het rustiger aan willen doen. 
Ze trekken zich iets minder aan van 
het werk en willen meer tijd aan 
hun gezin besteden. Ook enkele 
respondenten die aan het sollicite-
ren zijn, relativeren meer en merken 
door hun ziekte dat er belangrijker 
dingen in het leven zijn. Ze zoeken 
een baan in de buurt en zonder 
overuren. 

1.� Waarom willen  
(ex-)kankerpatiënten het 
werk hervatten? 

De deelnemers aan het onderzoek 
willen weer aan het werk om uit-
eenlopende redenen. Belangrijk 
i s  u i teraard dat z i j  hun werk 
graag doen. Verschillende andere 
motieven zijn al bekend uit het 
arbeidssociologisch onderzoek4, 
maar  b i j  (ex - ) kankerpa t iën ten 
krijgen deze motieven een eigen 
invull ing, die voor tkomt uit hun 
ziekte-ervaring:

-  Gaan werken zorgt voor heel wat 
sociale contacten, met collega’s of 
klanten. Thuis zitten mensen vaak 
alleen. 

-  Mensen hebben hun inkomen 
nodig, bijvoorbeeld om de studie 
van de kinderen te betalen. De 
ziekte-uitkering volstaat amper om 
de rekeningen en de huishuur te 
blijven betalen. De respondenten 
die sinds hun diagnose hun werk 
zijn kwijtgeraakt, verwachten finan-
ciële problemen: 

‘Vier jaar geleden ben ik gescheiden 
en als je dan nog zonder werk komt 
te zitten, ga je financieel sterk achter-
uit. Daar komen nog al de medische 
onderzoeken en de operaties bij.’ 
(Daphne)

- Wie gaat werken, is financieel 
onafhankelijker. 

-  Werken brengt regelmaat en structuur 
in het leven. De hele tijd thuis zitten is 
vervelend als je genezen bent. Als je 
altijd thuis bent, bestaat vrije tijd niet.

-  Wie werkt, geniet meer aanzien in 
de samenleving. Wie nog niet gaat 
werken, heeft het gevoel niet echt 
meer mee te tellen: 

‘Het is net alsof je al leen iets 
betekent als je mee kunt draaien 
in een werksituatie. [...]Iemand 
waar ik vroeger mee gewerk t 
had, zei tegen mij: “Je kunt toch 
niet de hele tijd gaan stempelen”.’ 
(Bernadette)

-  Werken draagt bij tot een positief 
zelfbeeld. Ziek zijn daarentegen tast 
het zelfbeeld aan. Terwijl mensen 
ziek zijn, raken ze de controle kwijt. 
Ze zijn overgeleverd aan het lot en 
de beslissingen van anderen. Dat 
maakt mensen onzeker. De respon-
denten hebben het gevoel dat ze 
tijdens het ziekteverlof hun vaardig-
heden verleren. Als ze weer gaan 
werken, kunnen ze weer verantwoor-
delijkheid opnemen voor anderen 
en voelen ze zich weer nuttig. Ze 
krijgen waardering van de mensen 
voor wie ze iets doen, zoals klanten 
of leerlingen. Mensen kunnen op het 
werk tonen wat ze waard zijn, bij-
voorbeeld dat ze nog een complexe 
taak kunnen oplossen, ondanks de 
geheugenproblemen ten gevolge van 
de chemotherapie. 

-  Werken wordt ten slotte gezien als 
een plicht van gezonde mensen. 
Tegen het einde van het ziekteverlof, 
wanneer de mensen zich beter gaan 
voelen, voelen ze zich soms schuldig 
als ze nog een ziektebriefje vragen 
aan de dokter. 

Enkele motieven om het werk te 
hervatten, zijn typisch voor mensen 
die een ernstige ziekte hebben of 
hadden:

- Enkele deelnemers wil len zo 
snel mogelijk weer gaan werken 
omdat ze bang zijn ontslagen te 
worden na zes maanden afwezig-
heid wegens ziekte of omdat ze 

Werken draagt bij tot een postief zelfbeeld.
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nog niet lang in dienst waren bij 
hun werkgever.

-  De werkhervatting vormt voor verschil-
lende respondenten een afsluiting van 
een onaangename periode in het 
leven. Het is een belangrijke stap in het 
genezingsproces. Soms wordt het werk 
meer gewaardeerd dan vroeger:

‘Vroeger deed ik mijn werk ook graag, 
maar nu overvalt me dikwijls een echt 
vreugdegevoel omdat ik opnieuw mag 
werken.’ (Tine)

- Als je gaat werken, zit je niet 
voortdurend te piekeren over de 
aandoening.

-  Sommigen denken dat werken een 
gunstig effect kan hebben op de gevol-
gen van de behandeling. Het zou het 
concentratievermogen verbeteren. 

Niet elk motief vinden we terug bij ieder-
een. Sommige deelnemers hebben het 
werk niet nodig voor de sociale contac-
ten. Buiten het werk hebben ze genoeg 
vrienden. Niet iedereen ziet de werkher-
vatting als de afsluiting van een minder 

aangename periode. Voor sommigen is 
het einde van de chemotherapie een 
veel belangrijker afsluiting.  

1.� Wat als het misloopt?

Voor mensen met kanker is de werk-
hervatting om uiteenlopende redenen 
heel belangrijk. Maar als het misloopt, 
blijkt de medaille ook een keerzijde te 
hebben. Twee respondenten moeten 
na enkele maanden werken opnieuw 

ziekteverlof nemen. Sylvie is overver-
moeid en depressief. Ze is kwaad op 
zichzelf omdat het werken is mislukt 
en ze heeft het gevoel dat ze weer 
van nul moet herbeginnen. Julia moet 
na enkele maanden toegeven dat het 
werk te zwaar is. De stress wordt haar 
te veel. Dat is voor haar een grote 
teleurstelling, omdat ze het werk ziet 
als een stuk van het genezingspro-
ces. Ze voelt zich alsof ze niet goed 
genoeg meer is voor haar werk en 
heeft het moeilijk om toe te geven dat 
het niet lukt. 

2. persoonlijke 
veranderingen sinds 
de aandoening
Lichamelijke en psychische beper-
kingen sinds de aandoening zorgen 
ervoor dat de werkhervatting niet 
altijd vlot verloopt. Sommige respon-
denten kunnen het vroegere werk niet 
meer aan, vooral als daar zware 
fysieke inspanningen voor nodig zijn. 
Meestal kunnen de respondenten wel 
terugkeren naar dezelfde functie, 
maar bijna altijd heeft de nasleep 
van kanker en de behandeling toch 
hinderlijke gevolgen. 

�.1 Vermoeidheid

De vermoeidheid waar veel (ex-)kan-
kerpatiënten mee worstelen, kan de 
terugkeer naar het werk sterk beïnvloe-
den. Kankerpatiënten die erg vermoeid 
zijn, lopen 2,5 keer meer risico van een 
langdurig ziekteverlof dan kankerpa-
tiënten die minder vermoeid zijn5. Ook 
bij de deelnemers aan het VLK-onder-
zoek speelt vermoeidheid een heel 
belangrijke rol. De periode kort na de 
werkhervatting vinden velen vaak heel 
vermoeiend. Enkelen vertellen hoe ze 
na het werk thuiskomen en op de bank 
gaan liggen. In het huishouden kunnen 
ze niks meer doen. Op het werk gaan 
ze veel trager vooruit dan de collega’s. 
Het weekeinde hebben ze hard nodig 
om te recupereren.
Ook bi j  de mensen die werk 
zoeken, speelt vermoeidheid een 
belangrijke rol. Alleen een werkplek 
in de buurt komt in aanmerking, 
omdat pendelen te lastig is. Bij solli-
citatieproeven kan de vermoeidheid 
hinderlijk zijn: 

‘Op een bepaald moment geef je 
het echt op. Niet alleen omdat je 
de vragen niet kunt beantwoorden, 
maar omdat je het fysiek niet meer 
aankunt.’ (Bernadette)
 
Enkelen drijven hun lichaam tot de 
grens van wat het aankan.Voor Louisa 
bijvoorbeeld zijn volle werkweken 
bijzonder lastig. Ze is blij dat er in 
het derde trimester veel verlengde 

Sommigen kunnen het vroegere werk niet meer aan, vooral als 
daar zware fysieke inspanningen voor nodig zijn. 

Soms kampen (ex-)kankerpatiënten met een gebrek 

aan zelfvertrouwen en onrust omdat ze bang zijn  

dat de ziekte zal terugkeren.
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weekends zijn, want een lange 
periode van volledige lesweken zou 
ze nog niet aankunnen. Verschillende 
deelnemers vertellen dat ze moeten 
zoeken naar hun nieuwe grens. Ze 
moeten leren aanvoelen wanneer ze 
even moeten rusten of het kalmer aan 
moeten doen.

De deelnemers volgen verschillende 
strategieën om de grens niet te 
overschrijden. Ze doen minder huis-
houdelijk werk, lassen meer rustpauzes 
in of proberen een gunstig uurrooster 
te krijgen op het werk. Ze proberen 
hun tijd economisch in te vullen door 
hun agenda zorgvuldig te beheren. 
Om de werklast te beperken, gaan ze 
niet naar elke vergadering of worden 
ze wat minder perfectionistisch.

Niet iedereen vindt de grens. Sylvie 
moet weer stoppen met werken omwille 
van oververmoeidheid. Julia wil er na 
de werkhervatting weer invliegen 
als vroeger. Ze vindt dat ze niet snel 
genoeg werkt en presteert daarom over-
uren. Ze wil immers evenveel doen als 
haar collega’s want ze krijgt hetzelfde 
loon. Om het werk aan te kunnen, zou 
ze er meer afstand van moeten nemen, 
maar daar slaagt ze niet in. 

Enkele respondenten kunnen de 
beperkingen door de vermoeidheid 
moeilijk aanvaarden. Ze moeten 
ermee leren leven, maar dat lukt niet 
zomaar. Anderen proberen door 
fitness en sport de conditie weer te 
verbeteren. Tot slot zijn er ook enkelen 
die de vermoeidheid relativeren. Zij 
vinden dat die beter meevalt dan ze 
hadden gevreesd. 

�.� Concentratie- en geheu-
genproblemen

Het optreden van cognitieve proble-
men na chemotherapie is al vaak 

vastgesteld in onderzoek6. Ook 
verschillende deelnemers aan dit 
onderzoek hebben last van concen-
tratie- en geheugenproblemen. Voor 
de deelnemers die op zoek zijn 
naar werk, levert dat problemen op 
bij de voorbereiding van sollicitatie-
tests. Mensen die alweer aan het 

werk zijn, hebben het soms moeilijk 
om zich te concentreren. Voor zaken 
die vroeger vanzelf gingen, moeten 
ze nu nadenken.

‘Ik rijd alle kantoren van X af om 
mensen te helpen met hun pensioen 
en hun belastingpapieren. In het 
begin had ik concentratieproble-
men. Mensen waren mij iets aan 
het uitleggen, maar achteraf wist 
ik niet wat ze gezegd hadden.’ 
(Laura)

Enkele respondenten stellen dat 
het ook wel normaal is dat je na 
een lange afwezigheid wegens 
ziekte veel vergeten bent en dat je 
je weer moet inwerken. Sommigen 
vragen zich ook af of ze de geheu-
genproblemen moeten toeschrijven 
aan de behandeling of veeleer aan 
het ouder worden. 

Het feit dat mensen veel vergeten 
zijn, kan hun zelfvertrouwen ver-
minderen. Ze voelen zich onzeker, 
bijvoorbeeld omdat bepaalde taken 
op het werk niet meer automatisch 
verlopen of omdat hun talenkennis 
verdwenen lijkt. 

Mensen schakelen allerlei hulpmid-
delen in, zoals notities nemen in een 
agenda en werken met geluidssigna-
len op de gsm. Niet iedereen tilt even 
zwaar aan de geheugen- en con-
centratieproblemen. Louisa is in staat 
om te werken en wil haar hoofd niet 
breken over dergelijke kleine onge-

makken. Ze brengt het daarom ook 
niet ter sprake bij de dokter. 

�.� Lichamelijke beperkingen 

De deelnemers hebben verschil-
lende lichamelijke beperkingen die 
het werken bemoeilijken. Na een 
laryngectomie verloopt het praten 
moeilijker. Een beenprothese beperkt 
de mobiliteit. Sommige deelnemers 
kunnen tijdelijk of definitief geen zware 
gewichten meer tillen, bijvoorbeeld 
vrouwen die na een borstoperatie 
last hebben van een gezwollen arm. 
De chemotherapie kan de zintuigen, 
zoals het gehoor, aantasten. Dit is 
bijvoorbeeld heel vervelend voor 
leraars. Na een behandeling van 
darmkanker kan het door problemen 
met de stoelgang moeilijker zijn om 
vergaderingen bij te wonen. 

�.� De psychische impact

Kanker en de behandeling ervan 
laten ook psychische sporen na die 
mee bepalen hoe de werkhervat-
ting verloopt. Enkele deelnemers 
zijn minder bestand tegen stress, 
tegenwerking of een gebrek aan 
begrip op het werk. Ze zijn gevoe-
liger geworden voor reacties van 
anderen. 

‘Bij het minste wat er tegenzit, ben 
je meteen over je toeren. Die ziekte 
maakt je soms wel sterker, maar op 
een ander gebied word je er ook 
zwakker door. Je voelt je langs alle 
kanten aangevallen.’ (Rosa) 

Er zijn ook deelnemers die zeggen dat 
ze net omgekeerd reageren. Ze trekken 
zich minder aan van de reacties van 
anderen, omdat ze zich een stuk sterker 
en onafhankelijker voelen.

‘Vroeger zou ik mij daar zorgen om 
gemaakt hebben en zou ik gedacht 
hebben dat de collega’s me niet 
zagen staan. Dat vond ik moeilijk te 
verwerken. Nu heb ik daar afstand 
van genomen. Ik ben op dat vlak 
een stuk sterker geworden.[...] Ja, 
in die periode dat je moet vechten, 
werk je op een bepaalde manier aan 

  

De sterke arbeidsmotivatie van (ex-)kankerpatiën-

ten gaat af en toe gepaard met een meer  

relativerende houding tegenover het werk.

VLK_OR2007_v8.indd   22 12/12/07   6:05:32 PM



��

jezelf. Daar ben ik bewust mee bezig 
geweest.’ (Louisa)

Soms kampen mensen met een gebrek 
aan zelfvertrouwen en onrust omdat ze 
bang zijn dat de ziekte zal terugkeren. 
Sommigen hebben daarom op het werk 
begeleiding nodig bij het uitvoeren van 
hun taken.

Ten slotte zijn er respondenten die 
zich sinds de aandoening minder 
willen aanpassen aan anderen. 
Ze zijn minder bereid om zich te 
verantwoorden en ze zijn minder 
meegaand geworden. 

3. Ervaringen met 
het systeem van 
zorg en sociale  
bescherming
Allerlei organisaties, regels en personen 
binnen de geneeskunde en het systeem 
van sociale bescherming hebben een 
invloed op de werkhervatting van 
mensen met kanker. Ook de respon-
denten hebben dit ervaren. 

�.1 De kankerspecialist en de 
huisarts

�.1.1 Het belang van een 
voorzichtige houding
Sommige artsen ondersteunen patiën-
ten in hun idee dat gaan werken een 
belangrijke stap vormt in het herstel. 
Maar kankerspecialisten en huisartsen 
nemen wel een voorzichtige houding 
aan als het om de werkhervatting 
gaat, zeggen enkele respondenten. Ze 
remmen patiënten veeleer af dan hen 
te forceren. Dokters geven hun patiën-
ten soms de raad om goed naar hun 
lichaam te luisteren en niet te begin-
nen werken voor ze voelen dat hun 
lichaam dat aankan. Hun patiënten 
moeten oppassen voor stress of moeten 
het rustig aan doen, bijvoorbeeld door 
deeltijds te herbeginnen. De artsen 
schrijven vlot een bijkomende maand 
ziekteverlof voor als de patiënt denkt 
dat de werkhervatting nog niet zal 
lukken. 

De respondenten lijken de voor-
zichtigheid van de arts op prijs te 
stellen. Daardoor begin je niet te 
vroeg en onderschat je de werkher-
vatting niet, zeggen ze. Dit betekent 
niet dat mensen altijd luisteren naar 
de arts. Sommigen hervatten het 
werk vroeger dan de dokter hen 
had aangeraden. Eén deelnemer 
vindt die voorzichtige houding niet 
voldoende. Aansporen tot voorzich-
tigheid is wel goed, maar dat is nog 
geen ondersteuning. 

De respondenten ervaren die voorzich-
tigheid ook niet bij elke arts. Sommige 
deelnemers hebben de indruk dat 
hun arts hen motiveert om sneller te 
gaan werken of meer te werken dan 
ze eigenlijk aankunnen. Ze schrikken 
hiervan en beginnen zich af te vragen 
of het wel normaal is dat ze zich nog 
niet zo goed voelen. 

‘Toen ik vroeg om deeltijds weer 
te gaan werken, zei de oncologe: 
“Waarom zou dat niet vol t i jds 
gaan?”Ik vroeg me af of ik me 
misschien alleen maar inbeeldde 
dat ik nog moe was. Op den duur 
begin je te twijfelen aan jezelf. Je 
begint te denken dat er zeker nog 
iets met je scheelt, dat er zeker iets 
is wat ze nog niet hebben gezien, 
omdat je je nog niet goed voelt.‘ 
(Wilma)

'Andere deelnemers hebben de erva-
ring dat artsen hun patiënten vooral 
willen geruststellen en bijvoorbeeld 
zeggen dat vermoeidheid en concen-
tratiestoornissen ‘eigenlijk wel normaal’ 
zijn' (Louisa). 

�.1.� Steun van de arts 
Patiënten voelen zich soms gesteund 
door de behandelende arts in hun 

Oncorevalidatie, een combinatie van fysieke training en psychische, 
relationele en sociale begeleiding, streeft naar een vermindering van 
vermoeidheid en angstgevoelens bij mensen met kanker.

Het is net alsof je alleen iets betekent  

als je mee kunt draaien in een werksituatie.
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relatie met de (ex-)werkgever. Sommige 
artsen stellen een brief op voor de werk-
gever waarin ze beklemtonen dat de 
persoon genezen is of dat een deel-
tijdse werkhervatting nodig is. Voor Fien 
is die steun heel belangrijk: 

‘De oncologe staat volledig achter 
mij. En dat steunt mij wel. Het lucht 
op om te weten dat je nog iemand 
hebt, [...] Als je het gevoel zou 
hebben dat het ziekenhuis je ook 
al niet meer steunt, wie staat er dan 
nog achter je?’

Andere patiënten voelen zich in de 
steek gelaten door hun arts. De onco-
loog van Christophe stuurde aan op 
werkhervatting. Maar Christophe 
voelde dat hij zijn werk in de slagerij 
van een warenhuis niet meer aankon. 
Geen enkele arts (oncoloog, huisarts 
of chirurg) wilde dat op papier beves-
tigen. Hij denkt dat die verklaring zou 
geholpen hebben om van de arbeids-
geneesheer en zijn bedrijf een andere 
job te krijgen. Met die verklaring zou 
hij sneller weer aan de slag zijn 
gegaan, denkt hij.

�.� Psychosociale hulp 

Verschillende deelnemers volgden 
een programma voor oncorevalidatie, 
dat door een combinatie van fysieke 
training en psychische, relationele 
en sociale begeleiding streeft naar 
een vermindering van vermoeidheid 
en angstgevoelens bij mensen met 
kanker7. Verschillende deelnemers 
ervoeren dat zo een programma helpt 
om het werk te hervatten omdat het 
de lichamelijke conditie verbetert. Ze 
leerden er ook andere mensen kennen 
die in een gelijkaardige situatie zitten. 
Hun ervaringen kunnen ook steun 
bieden. 
Maar lotgenotencontact werkt 
niet altijd ondersteunend. Het kan 
mensen ook frustreren, bijvoorbeeld 
wanneer ze geconfronteerd worden 
met iemand bij wie de werkhervatting 
vlotter is verlopen dan bij henzelf.
Deelnemers die geen kans hebben 
gekregen om een revalidatiepro-
gramma te volgen, schrijven hun 
problemen bij de werkhervatting 
soms gedeeltel i jk daaraan toe. 

Ze zien wat het programma voor 
andere mensen betekende en denken 
dat het ook hen sterker zou hebben 
gemaakt. 

‘Het was net vakantie en dan wordt 
dat programma niet georganiseerd. 
Als ik had kunnen deelnemen, was 
dat veel beter geweest. Ik ken iemand 
die meegedaan heeft en zij is daar 
heel lovend over. Ik zou waarschijn-
lijk sterker hebben gestaan op het 
moment dat ik terugkeerde.’ (Sofie)

Louisa vindt hulp in de strikt psycho-
sociale sfeer bij de PRH-techniek, 
wat staat voor personalité et relations 
humaines. Die techniek leert haar te 
analyseren wat ze ervaart en voelt. 
Daardoor staat ze sterker bij het 
maken van een bepaalde keuze, 
zoals de beslissing om opnieuw te 
gaan werken. Anderen zijn op zoek 
naar psychosociale begeleiding, bij-
voorbeeld om te leren omgaan met 
stress, maar ze hebben nog geen 
goede begeleiding gevonden.

�.� De ziekte- en invaliditeits-
verzekering

Werknemers of zelfstandigen die 
wegens ziekte niet kunnen werken, 
ontvangen van de ziekteverzekering 
een uitkering. De adviserend genees-
heer, die werkt in dienst van een 

ziekenfonds, beoordeelt of iemand 
recht heeft op een uitkering. Daarnaast 
heeft hij de opdracht om de zieke te 
begeleiden bij de werkhervatting. 
Hij moet de toestemming geven om 
een arbeidsongeschiktheidsuitkering 
te combineren met een deeltijdse 
tewerkstelling (gedeeltelijke werkher-
vatting). Hij speelt ook een rol in de 
terugbetaling door het ziekenfonds 
van herscholing voor wie definitief 
niet meer kan terugkeren naar een 
beroep waarvoor hij opgeleid is8,9. 

Controleartsen in dienst van de over-
heid oefenen deze taken uit bij een 
arbeidsongeschikte ambtenaar10. 
Door hun langdurige ziekteverlof of 
doordat ze gebruik maakten van de 
gedeeltelijke werkhervatting, kregen 
de deelnemers aan het onderzoek te 
maken met de adviserend geneesheer 
of zijn tegenhanger in de ambtenarij. 

�.�.1 De adviserend geneesheer 
De deelnemers vinden het belangrijk dat 
de adviserend geneesheer begrip toont 
voor de moeilijkheden van de patiënt. 
Wanneer zij voelen dat de adviserend 
geneesheer hun aanraadt om het werk 
niet te snel te hervatten, ervaren ze dit 
als positief. 

Maar verschillende deelnemers hebben 
het gevoel dat de adviserend genees-
heer weinig aandacht en tijd heeft. Hij 
doet weinig moeite om zich in te leven 

Lotgenotencontact kan steun bieden maar is soms ook frustrerend, 
bijvoorbeeld wanneer iemand hoort dat de werkhervatting bij een 
lotgenoot vlotter verloopt dan bij hemzelf.
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in de specifieke situatie van de (ex-)kan-
kerpatiënt en geeft soms de indruk dat 
hij met weinig kennis van zaken spreekt, 
vinden ze. Hij lijkt de zieke niet altijd 
ernstig te nemen en geeft kankerpatiën-
ten het gevoel dat het om een ‘gewone 
verkoudheid’ gaat. De respondenten 
krijgen soms de indruk dat de advise-
rend geneesheer hen als een profiteur 
beschouwt. Zijn beslissingen over het 
werk dat iemand nog aankan, staan 
soms ver af van wat de deelnemer zelf 
meent aan te kunnen. Het lijkt alsof er 
geen aandacht is voor de mens, maar 
alleen voor de papieren die ingevuld 
moeten worden. Soms hebben de res-
pondenten het er moeilijk mee dat ze 
zich moeten verantwoorden nadat ze 
getroffen zijn door kanker. 

‘Er zaten daar twee dokters. [...] Ik 
liep nog met krukken en ze zeiden 
meteen tegen mijn man dat hij mocht 
wachten in de wachtzaal. Maar ik 
wilde eigenlijk dat hij bij mij bleef, 
omdat ik niet echt stevig op mijn 
benen stond. Ik vroeg me af wat ik 
daar in godsnaam zat te doen. Ik 
had een doek om mijn hoofd, want ik 
had geen haar meer. Ik liep met twee 
krukken en zij keken naar mijn papie-
ren. “Ah, het is toch ernstig,” zei er 
één. Ik zei: “natuurlijk is het ernstig”. 
En de vragen die de andere dokter 
dan stelde... Hij wist niet eens dat je 
met een prothese maar een bepaald 
aantal graden kunt plooien. Hij stelde 
heel domme vragen.’ (Ria)

Deelnemers die zelf het initiatief nemen 
tot een consultatie bij de adviserend 
geneesheer, hebben het gevoel dat hij 
moeilijk toegankelijk is en afgeschermd 
wordt. Julia wil tijdens haar ziekteverlof 
een beperkte zelfstandige activiteit uit-
bouwen. Ze wil hierover uitleg vragen 
aan de adviserend geneesheer: 

‘Ik heb moeten aandringen om uitein-
delijk bij de adviserend geneesheer te 
raken. Ik wou mijn situatie uitleggen, 
omdat ik mij goed kan inbeelden dat 
ze toch een beetje dubbelzinnig is, 
maar om haar te kunnen spreken, 
moest ik eerst bellen. Zij zou me dan 
enkele maanden later een afspraak 
geven. Er was geen oproepingsbrief 
en het was dus niet nodig dat ik 
ging.’ (Julia)

Er zijn ook deelnemers die neutraal 
staan tegenover de adviserend 
geneesheer. Ze zijn wel op controle 
geweest, maar het bleef bij een korte 
consultatie. De diagnose sprak voor 
zich. Er werd niet over andere zaken, 
zoals revalidatie, gepraat, maar daar 
lijken deze respondenten niet zwaar 
aan te tillen.

�.�.� Gedeeltelijke werkhervat-
ting
Een werknemer die gedurende langere 
tijd arbeidsongeschikt is, kan gedeelte-
lijk het werk hervatten en het verworven 
loon combineren met een deel van 
de ziekte-uitkering. Dit is het systeem 
van de gedeeltelijke werkhervatting11. 
Ambtenaren kunnen een beroep doen 
op een gelijkaardige regeling: het 
verlof wegens verminderde presta-
ties12. Verschillende deelnemers maken 
gebruik van deze regeling. De toestem-
ming om deeltijds het werk te hervatten, 
komt van de adviserend geneesheer of 
de controlearts bij de ambtenaren. De 
deelnemers aan het onderzoek leerden 
het bestaan van dit systeem kennen via 
de adviserend geneesheer of via de 
vakbondsafgevaardigde. 

Over de administratieve regeling 
van de gedeeltelijke werkhervatting 
hebben de deelnemers tegengestelde 
visies. Sommigen vinden dat alles vlot 
geregeld raakte. Anderen vinden de 
administratie veel te zwaar. 
Ook over de maximale duur van de 
deeltijdse werkhervatting leven tegenge-
stelde meningen. In het onderwijs is de 
regeling voor deeltijdse werkhervatting 
beperkt tot drie maanden. Louisa vindt 
dit maar nipt. Na drie maanden lukt 
het net om voltijds te werken, dankzij 
de vele vakantiedagen in het derde tri-
mester. Ook voor Hugo is de regeling 
beperkt tot drie maanden. Daarna moet 
hij weer voltijds gaan werken of over-
schakelen op een deeltijdse betrekking. 

De looninlevering die samenhangt met 
een deeltijdse betrekking, ziet hij niet 
zitten. Hij voelt zich twee maal gestraft, 
één keer door de ziekte en één keer 
omdat hij een deel van zijn wedde moet 
inleveren door deeltijds te gaan werken. 
Tine heeft recht op een reïntegratieplan 
met een deeltijdse werkhervatting van 
zes maanden, met behoud van wedde. 

Zelf had ze gehoopt om een maand 
deeltijds te werken. Ze is verbaasd dat 
zoiets gedurende zes maanden kan. 
Ze werkt het reïntegratieplan niet af en 
begint al na een paar maanden voltijds 
te werken. 

Sommigen zouden graag een beroep 
kunnen doen op een regeling die het 
mogelijk maakt om het werk te hervat-
ten en om af en toe enkele dagen extra 
vakantie te nemen als het werk te zwaar 
wordt. Nu bestaat die regeling niet. 

�.�.� Andere ervaringen met 
het systeem van sociale be-
scherming
Andere ervaringen met het systeem van 
sociale bescherming hebben te maken 
met tegenstrijdige informatie, een tekort 
aan informatie en een hulpverlening die 
niet aangepast lijkt aan de noden van 
de kankerpatiënten. 

(Ex-)kankerpatiënten raken niet altijd wijs 
uit de informatie die ze van verschillende 
diensten krijgen. Christophe bijvoorbeeld 
heeft van de adviserend geneesheer de 
toestemming om het werk halftijds te her-
vatten. Van de arbeidsgeneesheer op het 
werk krijgt hij te horen dat hij niet meer 
kan werken in de slagerij. In dit geval 
kan er ontslag volgen om medische 
redenen. Bij het ziekenfonds vraagt hij 
na of hij in geval van ontslag cursussen 
kan volgen die vergoed worden door 
de ziekteverzekering. De bediende in 
het ziekenfonds antwoordt positief. Bij 
de VDAB en de vakbond spreken ze 

Het is belangrijk dat kankerspecialisten en 

huisartsen een voorzichtige houding aannnemen  

als het gaat om de werkhervatting.
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dit tegen. Door die tegenstrijdige advie-
zen en doordat mensen niet naar hem 
willen luisteren, weet hij op den duur niet 
meer wat hij moet doen: ‘Waar sta je? 
Nergens. Je zit volledig vast.’ 

Sommige deelnemers hebben nood 
aan goede informatie over de moge-
lijkheden die ons systeem van sociale 
bescherming biedt. John maakt gebruik 
van het systeem van gedeeltelijke 
werkhervatting en heeft daar nog ver-
schillende vragen over: 

‘Wat gebeurt er nu als ik weer ziek 
word? Ik werk nu al een tijdje halftijds. 
Zal de uitkering van het ziekenfonds dan 
verlagen? Dat weet ik ook niet. Kunnen 
ze je ontslaan tijdens de gedeeltelijke 
werkhervatting?’

Sommigen hebben de ervaring dat 
de hulpverlening niet aangepast is 
aan wat mensen nodig hebben. 
Bernadette stapte in de arbeidstra-
jectbegeleiding van de VDAB, die 
werkzoekenden met een arbeidshan-
dicap begeleidt naar een plaats op 
de arbeidsmarkt13. Ze voelde zich er 
niet thuis: ‘Ik ben daar eens geweest 
voor een gesprek, maar ik had de 
indruk dat het meer bedoeld was voor 
een beschutte werkplaats of mensen 
met een handicap.’ 

�.� De arbeidsgeneesheer

Elk bedrijf in België moet een beroep 
kunnen doen op een arbeidsgeneesheer. 
Die is onder andere verantwoordelijk 
voor de begeleiding van arbeidsonge-
schikten bij de werkhervatting. Hij moet 
de arbeid aanpassen aan de moge-
lijkheden van de werknemer met een 
gezondheidsprobleem14. 
De arbeidsgeneesheer roept bij de deel-
nemers vijf verschillende reacties op. Er 
zijn ten eerste mensen die vinden dat hij 
voldoende inspanningen doet om na te 
gaan of de werkhervatting zal lukken. 

Ten tweede begrijpen anderen niet 
goed wat de toegevoegde waarde is 
van de arbeidsgeneesheer ten opzichte 
van de behandelende geneesheren of 
de huisartsen. Als de huisarts of de 
specialist de toestemming geeft om 
het werk te hervatten, wat kan de 

arbeidsgeneesheer daar dan nog aan 
toevoegen? Sommigen beschouwen het 
als een schending van de privacy dat 
hij de verslagen van de behandelende 
artsen wil inzien. Soms komen mensen 
bij de werkhervatting voor de eerste 
keer in contact met de arbeidsgenees-
heer. Dat boezemt weinig vertrouwen 
in. Het gaat om iemand die je dossier 
niet kent en die geen inzicht heeft in het 
ziekteverloop. 
Ten derde is er ook wantrouwen tegen-
over de arbeidsgeneesheer: is hij wel 
neutraal of kiest hij de kant van de 
werkgever? Het feit dat de mensen de 
arbeidsgeneesheer niet kennen, draagt 
bij tot dit wantrouwen. 

‘Ik ken die persoon niet, ik heb hem nog 
nooit gezien. Ik ben bang voor hem, na 
alles wat ik heb meegemaakt bij mijn 
werkgever. Nu hebben we binnenkort 
een medisch onderzoek en ik vraag me 
af wat ze van plan zijn. Gaan ze dat 
misbruiken en zeggen dat ik niet meer 
zo rap werk...? Is het ook de bedoeling 
om een reden te vinden om mij af te 
danken?’ (Fien) 

Ten vierde heerst ook hier, net als bij 
de adviserend geneesheer, soms het 
gevoel dat de arbeidsgeneesheer geen 
inspanning doet om de mensen die 

weer aan het werk gaan, te begrijpen. 
Christophe komt op zijn werk in contact 
met twee arbeidsgeneesheren. Hij zegt 
dat de ene niet naar hem luistert. Hij 
probeert de arts duidelijk te maken dat 
hij een tumor op zijn ruggengraat heeft 
en dat hij het werk niet meer aankan. 
Hij wil een andere functie in het waren-
huis. De arbeidsgeneesheer heeft daar 
geen oren naar en zegt dat hij geen 
bevestiging heeft van de andere artsen 
dat Christophe dat werk niet meer mag 
doen en dus kan hij volgens hem het 
werk in de slagerij aan. Als Christophe 
dat niet ziet zitten, is zijn reactie: ‘Blijf 
dan leven van ziekenfondssteun. Met 
wat jij hebt meegemaakt, zal niemand 

je met de vinger wijzen.’ Christophe 
heeft het gevoel dat de arbeidsge-
neesheer niet begrijpt hoe belangrijk 
de werkhervatting voor hem is. Het 
feit dat de arbeidsgeneesheer niet wil 
luisteren, leidt tot gevoelens van mach-
teloosheid. Hij heeft het gevoel dat de 
andere arbeidsgeneesheer wel luistert 
naar zijn problemen en zijn bezwaren 
tegen het werk in de slagerij. Die arts 
bekijkt zijn dossier en bevestigt dat 
werken in de slagerij niet meer kan. 
Hij bezorgt aan de groepschef ook 
een verslag met de banen die wel nog 
mogelijk zijn en deelt ook mee dat er 

Hoe de werkhervatting verloopt, is sterk afhankelijk van de houding 
van oversten en collega's. 
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wel kans bestaat op ontslag om medi-
sche redenen (omdat Christophe zijn 
werk in de slagerij niet meer aankan). 
Dat komt hard aan. Maar toch heeft 
Christophe het gevoel dat deze arts ‘de 
mens respecteert’. 

Ten slotte zijn er ook mensen die niet 
goed weten of er op hun werk wel een 
arbeidsgeneesheer is. Voor twee deel-
nemers uit het onderwijs is het verschil 
tussen de controlearts en de arbeidsge-
neesheer niet duidelijk. 

Bij een onderzoek bij werknemers 
die arbeidsongeschikt zijn geweest 
in 2000-2001, bleek dat 8% 
van hen ontevreden was over de 
arbeidsgeneesheer. De verklarin-
gen die de onderzoekers geven 
voor deze ontevredenheid, komen 
overeen met de bovenstaande 
getuigenissen. De onderzoekers 
wijzen erop dat de onafhankelijke 
positie van de arbeidsgeneesheer 
niet altijd duidelijk is voor de werk-
nemers. De arbeidsgeneesheren 
hebben weinig of geen contact met 
arbeidsongeschikte werknemers. 
Dat is niet bevorderlijk voor het ver-
trouwen van de werknemers in de 
arbeidsgeneesheer14.

4. Ervaringen op de 
werkplek
Zelfs wie gemotiveerd is, kijkt vaak 
met angst uit naar de werkhervat-
ting. (Ex-)kankerpatiënten die weer 
aan de slag gaan, vrezen dat ze 
het werk niet zullen aankunnen. Hun 
zelfvertrouwen is erg geschaad en 
ze weten dat ze er weer alleen voor 
staan. Ook het besef dat het werk 
tijdens hun ziekteverlof sterk is veran-
derd, bijvoorbeeld door de evolutie 
van computerprogramma’s, boezemt 
angst in. Hoe de werkhervatting uit-
eindelijk verloopt, is uiteraard sterk 
afhankelijk van de houding van 
oversten en collega’s. We gaan hier 
niet alleen in op de ervaringen bij 
de werkhervatting, maar ook op de 
ervaringen van de werkzoekenden 
met hun vorige werkgever en met de 
werkgevers die ze ontmoeten tijdens 
het solliciteren. 

�.1 Ervaringen van mensen 
die het werk hervatten

�.1.1 De band met het werk 
tijdens het ziekteverlof
Verschillende deelnemers vinden het 
belangrijk dat de band met het werk 
tijdens het ziekteverlof niet wordt door-
geknipt. Enerzijds stellen ze het op prijs 
dat collega’s en werkgevers hun mede-
leven betuigen, met een bezoek, een 
e-mail, een telefoontje of een kaartje 
tijdens het ziekteverlof. Maar sommigen 
stellen vast dat er ook collega’s zijn die 
bang zijn om contact op te nemen. Als 
de collega’s helemaal niets laten horen, 
ervaren ze dit als pijnlijk. 

Anderzijds doen verschillende deelne-
mers hun best om tijdens het ziekteverlof 
zelf de band met het bedrijf te behou-
den. Ze proberen op de hoogte te 
blijven van belangrijke ontwikkelingen 
op het werk. Zo blijven ze de e-mails 
lezen of gaan ze af en toe eens 
langs. Op die manier behouden ze 
een gevoel van verbondenheid met 
het werk en wordt de werkhervatting 
eenvoudiger, hopen ze. Sommigen 
voeren thuis nog bepaalde opdrach-
ten uit. Mensen doen dit voor de 
waardering die ze krijgen voor hun 
werk en omdat ze zo aan zichzelf 
bewijzen dat ze nog een complexe 
taak aankunnen.

Verschillende deelnemers vinden het 
ook belangrijk om de collega’s van 
meet af aan op de hoogte te houden 
van de diagnose en de evolutie 
van hun gezondheid. Zo beginnen 
de collega’s niet te fantaseren over 
wat er aan de hand is. Mensen 
met kanker zouden beter aanvaard 
worden als er meer openheid zou 
komen, denken enkelen. Die open-
heid maakt het gemakkelijker voor de 
collega’s om bij de werkhervatting 
alles openlijk te bespreken en hulp 
aan te bieden. 

�.1.� Het belang van morele 
steun, belangstelling en begrip 
bij en na de werkhervatting

De rol van de directie
Wanneer de directie morele steun 
biedt of interesse betoont, is dat bevor-
derlijk voor de werkhervatting, vinden 
de deelnemers. Het gaat daarbij om 
eenvoudige zaken zoals af en toe eens 
langskomen om te vragen hoe het gaat 
of een afspraak maken om de werkher-
vatting te bespreken. Dit helpt om de 
moeilijke beginperiode door te komen. 
Belangrijk is ook dat de directie begrijpt 
dat mensen niet van de eerste dag weer 
op volle toeren mee kunnen draaien.

De steun van mijn baas is heel belangrijk 
geweest. Veertien dagen voor ik het werk 
hervat heb, zijn we samen gaan eten. Ik 
heb hem toen gezegd dat ik halftijds wou 
herbeginnen en dat ik ook niet wist of het 
zou lukken. Hij heeft toen gezegd dat ik 
mijn tijd mocht nemen.’ (Tine)

Sommige respondenten ervaren een 
gebrek aan begrip. De tweede week 
na de werkhervatting werd Fien al in 
het kantoor van haar chef geroepen 
omdat ze niet snel genoeg werkte. Er 
was ook geen begrip voor het feit dat 
ze sinds de aandoening gevoeliger is 
geworden. 

Soms is de werkgever in het begin 
bereid tot aanpassingen, maar die 
bereidheid verdwijnt na een tijd. Dat 
kan volgens sommigen de werkhervat-
ting doen mislukken: 

‘Ik werkte halve dagen, maar met de 
feestdagen hadden ze me gevraagd 
volledige dagen te werken. En dan heb 
ik eigenlijk een krak gehad.’ (Sylvie)
Enkele deelnemers merken op dat het 
begrip voor het tragere werktempo 
snel vermindert omdat ze er niet ziek 
uitzien. De oversten hebben de neiging 
om de onzichtbare gevolgen van de 

De oncologe staat volledig achter mij. 

En dat steunt mij wel. Het lucht op om 

te weten dat je nog iemand hebt.
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behandeling, zoals vermoeidheid of 
een sterk verminderde longinhoud, te 
vergeten15.

Het komt ook voor dat de werkgever 
weigert om een deeltijdse werkhervat-
ting te verlengen, hoewel de oncoloog 
en de adviserend geneesheer die aan-
raden. Het is erg moeilijk om met dit 
gebrek aan begrip te blijven werken. 
De respondenten vinden dat ze grote 
inspanningen doen om weer te werken 
en hebben er problemen mee dat de 
werkgever dit niet lijkt te waarderen.

Sommigen ervaren bij hun overste 
een wat halfslachtige steun voor de 
werkhervatting. Hij zegt blij te zijn 
over de terugkeer, maar lijkt zich 
tegelijk af te vragen of het werk wel 
goed gedaan zal worden en of de 
hervattende werknemer niet te veel 
afwezig zal zijn. Daar schrikken de 
respondenten van.

‘Ze stond er heel positief tegenover dat 
ik weer kwam werken, maar op het 
einde zei ze: “van mij hoef je niet terug 
te komen, als het echt niet gaat, blijf je 
maar thuis.” Daar schrok ik wel eventjes 
van. Ik denk dat ze vreesde dat ik onmid-
dellijk weer thuis zou zitten.’ (Hugo)

De rol van de collega’s
Ook morele steun van de collega’s 
is belangrijk. Een welkomstritueel of 
warm onthaal bij de werkhervatting 
wordt door veel respondenten op prijs 
gesteld. Het kan de onrust die gepaard 
gaat met de eerste dag op het werk 
doen vergeten. Collega’s die begrip 
hebben voor het feit dat de (ex-)kan-
kerpatiënt nog niet op volle kracht kan 
werken en die hulp bieden bij taken 
die de kankerpatiënt nog niet aankan, 
zijn noodzakelijk. Belangrijk is ook dat 
collega’s begrip opbrengen voor de 
aanpassingen waar de persoon met 
kanker na de werkhervatting gebruik 

van kan maken. Die aanpassingen 
kunnen immers ongemakken met zich 
mee brengen voor de collega’s. 

Het begrip komt er niet altijd vanzelf. 
Soms moeten de deelnemers zelf dui-
delijk maken dat hun werktempo wat 
trager zal liggen. Het is dan belang-
rijk dat de betrokkene een assertieve 
houding durft aan te nemen en 
duidelijk maakt waar hij nood aan 
heeft15. 

‘Ik heb tegen de collega’s en mijn chef 
gezegd dat we duidelijke afspraken 
zouden maken. Ik zei dat ik me niet 
zou opjagen en dat zij mij ook niet 
meer mochten opjagen. Want als ik 
dat merkte, zou ik opstaan en naar 
huis gaan en nooit meer terugkomen.’ 
(Hugo)

Sommigen ervaren echt een gebrek 
aan begrip van collega’s die denken 
dat de gevraagde aanpassingen en 
het ziekteverlof vooral voortkomen uit 
gemakzucht. 

‘Ze denken dat ik gewoon voor mijn 
gemak deeltijds ga werken. Er was er 
zelfs één die zei, je hebt geluk, je bent 
zo lang thuis geweest’. (Fien)

Soms hebben collega’s de neiging om 
na een tijd te vergeten dat de (ex-)kan-
kerpatiënt hulp nodig heeft, zeggen de 
deelnemers. Na een tijd zien ze niet 
meer dat je moe bent. Je moet ze er 
zelf aan herinneren. De soepelheid uit 
het begin verdwijnt. De bereidheid om 
te helpen, kalft soms snel af.

Verschillende deelnemers ervaren dat 
hun collega’s het moeilijk hebben om 
over de aandoening te praten en te 
informeren hoe het gaat.

‘Er zijn maar één of twee mensen in 
het hele bedrijf waar je iets aan kunt 

vragen. Op het secretariaat vraagt 
niemand mij iets. Nog niemand heeft 
me gevraagd hoe het gaat  en of ik pijn 
heb. Niets.’ (John)

Aan de andere kant verkiezen sommige 
deelnemers dat er niet te veel meer over 
hun aandoening wordt gepraat. 

�.1.� Hulp bieden
Morele steun en begrip zijn niet altijd 
voldoende om het werk te kunnen her-
vatten. Er is ook nood aan concrete 
hulp en aanpassingen. Verschillende 
deelnemers hebben ervaren dat hun 
directie zonder problemen zorgde 
voor de nodige aanpassingen en dat 
de hulp vlot geregeld raakte. Enkele 
respondenten krijgen door deze aan-
passingen het gevoel dat de directie 
hun werk waardeert. De geboden hulp 
is erg gevarieerd: 

- Ria krijgt een vast leslokaal op de 
benedenverdieping omdat ze de trap 
niet meer opkan. 

- Kristel krijgt in het rusthuis de gemak-
kelijkste bewoners om voor te 
zorgen. 

-  Ria en Hugo kunnen hun uurrooster 
aanpassen aan nog lopende behan-
delingen of consultaties. 

-  Rosa en Sylvie kunnen extra rustpau-
zes inlassen.

-  Verschillende deelnemers krijgen tij-
delijk of definitief minder stresserend 
of lichter werk, bijvoorbeeld bureau-
werk in plaats van schrijnwerk. Voor 
Frits wordt het werk lichter gemaakt 
door tijdelijk een derde man toe te 
voegen aan een ploeg van twee 
schrijnwerkers. 

-  Christophe kreeg hulp bij het 
zoeken naar een andere functie in 
het warenhuis waar hij als slager 
werkte, via een maandelijkse bro-
chure met de mogelijke vacatures.  
Zo vond hij een andere functie als 
aanvuller-verkoper.

Een vlotte terugkeer hangt ook af van 
een vlotte regeling van het deeltijdse 
werk.

‘In het begin wisselde ik af. Ik werkte 
een week en ik bleef een week thuis. 
Normaal was het de bedoeling dat ik 
halve dagen werkte, maar dat gaat 
niet als je vaak onderweg bent.’ (Frits)

Die ziekte maakt je soms wel sterker,  

maar op een ander gebied word je er ook zwakker 

door. Je voelt je langs alle kanten aangevallen.

VLK_OR2007_v8.indd   28 12/12/07   6:05:43 PM



��

Niet overal verloopt de overgang 
zo soepel. Sommige respondenten 
hebben het gevoel dat er door een 
rigide arbeidsorganisatie geen aan-
passingen mogelijk zijn. Ze kijken 
dan met onrust uit naar de werkher-
vatting. Wilma heeft lang opgezien 
tegen haar terugkeer, omdat het lang 
duurde voor ze wist dat ze niet hoefde 
terug te keren naar een systeem met 
ploegen van 12 uur. Soms is het ook 
moeilijk om binnen een organisatie 
een andere job te krijgen, omdat de 
mogelijkheden om te muteren gebon-
den zijn aan strikte regels in verband 
met de anciënniteit. 
Enkele respondenten menen dat er 
aan de geboden hulp te veel nadelen 
verbonden zijn. Ze zouden graag een 
andere job krijgen binnen het bedrijf 
waar ze werken, maar ze hebben het 
gevoel dat de bedrijfsleiding dit wil 
aangrijpen om hun een contract met 
slechtere arbeidsvoorwaarden op te 
dringen. 

Ten slotte ervaren de deelnemers hulp 
soms als iets dubbelzinnigs. Mensen 
willen normaal behandeld worden. Ze 
willen niet met het label van kankerpa-
tiënt rondlopen. 

‘In het begin sparen ze je een beetje. 
Ik heb gezegd, ik ben hier en ik wil 
niet het gevoel hebben dat je meer 
werk geeft aan mijn collega dan aan 
mij.’ (Lulu) 

Als collega’s een deel van haar werk 
overnemen, krijgt Sylvie schuldgevoe-
lens en het gevoel dat ze ‘mijn werk 
willen afpakken.’

Maar tegelijk kunnen mensen die 
weer aan het werk gaan in het begin 
vaak niet zonder hulp. Een andere 
dubbelzinnigheid komt tot uiting bij 
mensen die aan de ene kant steun 
verwachten, maar die zich aan de 
andere kant sterk willen houden. Zo 
nemen ze een houding aan die het 
voor de anderen gemakkelijk maakt 
om geen hulp te bieden.

Ook uit ander kwalitatief onderzoek 
bleek hoe kankerpatiënten soms 
worstelen met deze ambivalentie. 
Ze willen zo normaal mogelijk leven 
en zo normaal mogelijk behan-
deld worden, maar tegelijk maken 
de gevolgen van de behandeling, 
zoals vermoeidheid, dit (voorlopig) 
erg moeilijk16, 17. Voor de collega’s 

en de werkgever is het dan ook niet 
altijd gemakkelijk om te weten hoe ze 
een persoon met kanker die het werk 
hervat, best kunnen bijstaan.

�.1.� Erkenning als volwaar-
dige werknemer
Enkele deelnemers aan het onder-
zoek worstelen met het gevoel dat 
ze sinds hun aandoening geen vol-
waardige werknemer meer zijn. Dat 

blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat ze 
niet meer uitgenodigd worden op 
belangrijke vergaderingen of dat 
de vergaderingen georganiseerd 
worden op momenten dat ze er niet 
zijn. 

‘Ik ben kaderlid, maar er is geen 
enkele vergadering waar ik nog 
aan meedoe. Op het “management 
review” dat twee maal per jaar 
gebeurt, was ik niet uitgenodigd, 
maar ik heb wel de verslagen gekre-
gen. “Afwezig omwille van halftijds 
ziekteverlof” stond erop. Ik vind dat 
een serieuze discriminatie.’ (John)

Ook Sofie mist de erkenning dat ze 
na haar terugkeer nog een volwaar-
dige werknemer is. Als ze terugkeert 
op het werk, heeft ze geen mailadres 
meer en is ze verdwenen van de 
interne telefoonlijst: ‘Ik moest een stoel 
zoeken, ik had dat nooit gedacht.’ Ze 
vraagt zich af of ze nog een plaats 
heeft. Mensen zeiden wel dat ze blij 
waren dat ze terug was, maar de 
praktijk sprak het tegen. 

De persoon die de werknemer tijdens zijn 
ziekteverlof heeft vervangen, speelt hier 
een belangrijke rol. Tines adjunct nam 
haar directiefunctie over. Bij haar terug-
keer moet hij een stap terugzetten. Hij 
maakt er geen probleem van en ziet de 
directiefunctie die hij tijdelijk bekleedde als 
een kans. Maar soms ligt dit anders. De 
vervanger ruimt niet graag plaats en laat 
dat ook merken. De deelnemers hebben 
dan het gevoel dat ze hun plaats op het 
werk weer moeten veroveren.

Het gebrek aan erkenning als vol-
waardige werknemer brengt voor de 
deelnemers veel stress met zich mee. 
De motivatie om te werken, verdwijnt. 
Ze nemen het de werkomgeving 
kwalijk. Het is iets wat mensen treft 
op een moment dat ze gevoelig zijn 
en het niet aankunnen.

Het gevoel dat ze geen volwaardige 
werknemer meer zijn, wordt nog 
versterkt door deeltijds te werken. 
Dit maakt het nog moeilijker om na 
het ziekteverlof de tijd te nemen om 
een nieuw evenwicht te vinden, bij-
voorbeeld precies door een periode 
deeltijds te werken.

Geen uitnodiging krijgen voor belangrijke vergaderingen, geeft het 
gevoel geen volwaardige werknemer meer te zijn. 
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�.� Ervaringen van mensen 
die niet terug kunnen 
naar hun vorige werk

Mensen kunnen na de kankerbehan-
deling niet altijd terug naar hun vorige 
functie. Dit is een bijkomende tegenslag 
die ze moeten verwerken. Wie nog wil 
werken, moet dan op zoek naar ander 
werk. Solliciteren na een ernstige ziekte 
als kanker, brengt specifieke problemen 
met zich mee. 

�.�.1 Waarom kunnen mensen 
niet terug naar hun vorige 
werk?
De drie deelnemers die niet opnieuw 
aan de slag kunnen in hun vorige 
functie, geven hiervoor uiteenlopende 
redenen op: 

-  Bernadette kan niet meer terug 
wegens een reorganisatie in het zie-
kenhuis waar ze werkte. Een groot 
deel van het pastorale werk dat ze 
deed, is vrijwilligerswerk geworden. 
Ze denkt dat haar ontslag misschien 
ook te maken heeft met het feit dat 
ze weigerde om dienst te doen in het 
mortuarium. 

-  Daphne krijgt een hersentumor 
tijdens haar proeftijd. Volgens de 
regionale directeur van het bedrijf 
kan ze zonder problemen terugko-
men, maar op het moment dat ze 
het werk wil hervatten, krijgt ze te 
horen dat de centrale directie hier 
niet mee akkoord gaat. 

-  Coba werkt bij een bank. Tijdens 
haar ziekte fuseert de bank met een 
andere instelling, waardoor ze veel 
verder moet pendelen. Ze kan die 
verplaatsing niet meer aan. Ze kent 
ook niemand op haar nieuwe werk-
plek. Bovendien wil ze een job die 
veel ruimte laat voor levenskwaliteit.

Bernadette en Daphne mogen van hun 
werkgever niet terugkeren naar hun 
baan. Dat is een harde slag. Ze gaan 
zich allebei afvragen of ze hun werk 
wel goed deden. Alle twee menen ze 
ook dat het feit dat ze ziek zijn geweest, 
een rol speelt. 
‘De directie vroeg zich af: “Gaat die 
niet hervallen?Het kan misschien wel 
eens een heel dure werknemer worden.” 
Een andere reden kan ik daar niet voor 
vinden.’ (Daphne)

�.�.� Ervaringen met solliciteren
Wie niet terug kan naar zijn vorige 
job, maar nog wel wil werken, moet 
weer gaan solliciteren. Ook hier 
komt de sterke arbeidsmotivatie van 
sommige deelnemers naar voor. Coba 
is bezig met solliciteren tijdens haar 
ziekteverlof, op een moment dat de 
adviserend geneesheer en de behan-
delende artsen haar afraden om aan 
het werk te gaan. 

Maar een sterke arbeidsmotivatie is 
niet genoeg om aan de slag te gaan. 
De gevolgen van kanker beperken 
vaak de mogelijkheden om een 
baan te vinden. Door de nevenver-
schijnselen van de aandoening en 
de behandeling kunnen mensen zich 
moeilijker verplaatsen. Daardoor 
kunnen ze enkel werk zoeken in 
de buurt. De nevenverschijnselen 
kunnen er ook toe leiden dat mensen 
niet gelijk welke job aankunnen. 
Bernadette kan moeilijk om met een 
hoge werkdruk. Sommige dagen gaat 
het goed, maar op andere dagen is 
ze erg vermoeid. Ze heeft daarom 
nood aan een flexibele job die haar 
de mogelijkheid biedt om op eigen 
tempo te werken. 

De deelnemers die solliciteren, worste-
len ook alle drie met de vraag wat 
ze tijdens sollicitaties moeten vertellen 
over hun aandoening en wanneer 
ze dat dan moeten doen. Alle drie 
zijn ze het erover eens dat ze het niet 
kunnen verzwijgen. Uiteindelijk komt 
het immers toch uit. 

Coba wil zeker meedelen wat er is 
gebeurd, omdat ze wil vertrekken 
van een eerlijke basis en omdat ze 
geen tijd wil verliezen met werkgevers 
die het toch niet zien zitten om een 
werknemer aan te nemen die ziek is 
geweest. Daphne krijgt outplacement-
begeleiding. De begeleiders raden 
haar aan de aandoening niet in een 
sollicitatiebrief te vermelden, maar 
bij een gesprek het thema niet uit 
de weg te gaan. In de gesprekken 
vermeldt ze dat ze ziek is geweest 
en een operatie heeft ondergaan, 
maar de diagnose zelf deelt ze niet 
mee, omdat ‘ik eigenlijk toch wel 
bang ben dat ze een beetje zullen 
terugschrikken’. 

5. De rol van fami-
lie en vrienden 
Mensen die dicht bij de deelnemers 
staan, zoals gezinsleden, vrienden en 
familie, kunnen door hun houding een 
invloed hebben op de werkhervatting. 
Deze naasten kunnen verschillende 
rollen spelen. 

Ten eerste zijn er familieleden of 
vrienden die veeleer aanmanen tot 
voorzichtigheid. Ze vinden dat de res-
pondent te vroeg gaat werken en dat 
hij of zij het rustig aan moet doen. Dat 
kan in conflict komen met de bedoeling 
van de persoon in kwestie om de ziek-
teperiode achter zich te laten. 

‘Mijn ouders zijn superbezorgd: ze 
vragen zich af of het wel zal lukken en 
zeggen dat ik moet oppassen. Ik voel 
mij goed, ze hebben gezegd dat ik 
genezen ben. Waarom moet ik daar 
nog rekening mee houden? Je kunt dat 
niet heel je leven lang in je hoofd blijven 
houden.’ (Daphne)

Ten tweede kunnen veel deelnemers 
het werk niet hervatten zonder de 
steun van huisgenoten of familiele-
den. Die moeten een groter deel van 
het huishoudelijk werk gaan opknap-
pen. Ze vangen na de werkuren de 
stress en de problemen op. De deel-
nemers denken dat de familieleden 
hier graag toe bereid zijn omdat ze 
weten hoe belangrijk de werkhervat-
ting is voor de ex-kankerpatiënt, of 
omdat ze bang zijn dat de ex-kanker-
patiënt te veel hooi op zijn vork zal 
nemen. Soms vinden de responden-
ten het vervelend dat ze hun gezin 
extra belasten. Er zijn ten slotte ook 
mensen die alles liever alleen oplos-
sen, zoals de alleenstaande Frits. Hij 
wil geen hulp, want hij voelt zich dan 
‘zo nietig’. 

Net zoals voor de persoon in kwestie 
kan de werkhervatting voor de gezins- 
en familieleden een teken zijn dat 
alles weer goed gaat, dat de patiënt 
genezen is en dat het leven weer 
normaal wordt. 

‘Mijn kinderen hebben mij in de paas-
vakantie nog gezegd: “Voor ons ben 
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je genezen vanaf de dag dat je weer 
werkt”.’ (Louisa)

In het omgekeerde geval, als de werk-
hervatting lang op zich laat wachten, 
gaat de familie twijfelen of de persoon 
het werk nog wel zal hervatten. 

Op den duur begint je familie te twijfe-
len. “Ga je nog wel eens herstarten? 
Waarom durf je dat niet te doen?”’ 
(Christophe)

6. Ter afronding
Bij de mensen die na kanker het werk 
hervat hebben of op zoek zijn naar werk, 
is de motivatie om te werken vaak erg 
groot. De deelnemers aan het onderzoek 
verwachten doorgaans erg veel van de 
werkhervatting. Het is echter niet vanzelf-
sprekend om weer aan het werk te gaan 
en aan het werk te blijven. 
Door de fysieke en psychische ver-
anderingen sinds de kankerdiagnose 
en de -behandeling moeten velen 

het werk of het solliciteren tijdelijk 
of definitief op een andere manier 
aanpakken. Dit betekent dat de werk-
hervatting alleen kan lukken als de 
werkgever en de collega’s bereid zijn 
tot enkele aanpassingen. Er bestaan 
verschillende ondersteunende diensten 
en personen die de werknemer en de 
werkgever kunnen helpen om een 
nieuw evenwicht in de arbeidsrelatie 
te vinden, of om een nieuwe baan te 
vinden. Het gaat bijvoorbeeld om de 
behandelende artsen en de huisarts, 
revalidatieprogramma’s, de advise-
rend geneesheer van het ziekenfonds 
of de controlearts van de overheid en 
de arbeidsgeneesheer. De hier voor-
gestelde onderzoeksresultaten leren 
hoe mensen die na kanker het werk 
hervatten, deze ondersteunende dien-
sten en personen ervaren. Het wordt 
iets duidelijker welke hulp zij belang-
rijk vinden. We leren ook waarom 
mensen die na kanker het werk hervat-
ten of werk zoeken, de inbreng van 
deze mensen en organisaties niet als 
ondersteunend ervaren. 

Deze gegevens  vormden he t 
uitgangspunt voor een rondetafel-
gesprek met enkele deskundigen 
op het vlak van kanker en werk-
hervatting (zie artikel p. 32). De 
ideeën en beleidsvoorstellen van 
deze experts kunnen zorgen voor 
een vlottere werkhervatting en een 
betere werking van de verschillende 
diensten en personen die de taak 
hebben om de werkhervatting van 
mensen met kanker te begeleiden. 

Ward rommel
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Een onderzoek van de VLK over 
werkhervatting bij mensen die 
behandeld zijn voor kanker (zie p. 
18), stelde vast dat velen erg gemo-
tiveerd zijn om weer aan het werk 
te gaan. Maar door de fysieke en 
de psychische impact van de aan-
doening en de behandeling is de 
werkhervatting niet vanzelfspre-
kend. Daarom organiseerde de 
VLK op 17 september 2007 een 
rondetafelgesprek over mogelijkhe-
den om (ex-)kankerpatiënten beter 
te ondersteunen wanneer ze weer 
aan het werk gaan of ander werk 
moeten zoeken. De deelnemers aan 
de rondetafel zijn allen deskundigen 
die het thema vanuit verschillende 
invalshoeken belichten (zie kader). 

Bij de aanvang van het panelgesprek 
beschrijft Chris Heremans (VLK) de 
ervaringen van (ex-)kankerpatiënten 
die werk zoeken en weer aan het 
werk gaan: ‘Aan onze telefonische 
hulplijn, de kankertelefoon, horen 
we veel verhalen van mensen die na 
kanker het werk hervatten of probe-
ren te hervatten. Hun ervaringen zijn 
gelukkig meestal positief. Mensen 
kunnen vaak rekenen op de steun van 
collega’s en oversten. De werkhervat-

ting helpt hen bij de verwerking van 
hun aandoening. Maar af en toe zijn 
er ook mensen die problemen krijgen. 
Soms worden mensen tijdens het ziek-
teverlof ontslagen. Het is voor hen niet 
gemakkelijk om weer werk te gaan 
zoeken. Bij het solliciteren merken ze 
dat werkgevers nog heel wat vooroor-
delen hebben tegenover mensen met 
kanker. Sollicitanten zijn weliswaar niet 
verplicht om hun ziekte te vermelden, 
maar vaak komt die op een of ander 

moment tijdens het gesprek toch ter 
sprake. Ze willen eerlijk zijn of een 
verklaring geven voor het gat in hun cv 
ten gevolge van de behandeling. Ook 
jongeren die na een kankerbehande-
ling voor de eerste keer werk zoeken, 
worden met dit probleem geconfron-
teerd. Mensen die het werk hervat 
hebben, krijgen soms te maken met 
een werkgever of collega’s die weinig 
begrip tonen, bijvoorbeeld voor het feit 
dat ze de weken na hun terugkeer wat 
trager werken. (Ex-)patiënten hebben 
vaak ook een tekort aan informatie 
over de beschikbare hulp, zoals de 
mogelijkheden om het werk deeltijds te 
hervatten of om bijscholing te volgen.’

Geconfronteerd met deze analyse 
opperen de deelnemers verschillende 
ideeën om de werkhervatting vlotter 
te laten verlopen. Er is nood aan een 
bijsturing van het beeld dat op de 
arbeidsmarkt leeft van mensen met 
kanker. De bestaande maatregelen 
moeten een hoger rendement halen 
onder andere door meer overleg 
en coördinatie. Er is ook nood aan 
enkele nieuwe maatregelen. De 
recepten moeten flexibel zijn, want de 
problemen die de werkhervatting met 
zich mee brengt, verschillen naarge-

Prof. Peter Donceel: 
‘Het is belangrijk dat artsen, werkne-
mers en werkgevers een aantal 
voorbeelden krijgen van mensen met 
kanker die een geslaagde werkher-
vatting achter de rug hebben.’

Naar EEN BETErE ONDErSTEUNING BIj 
WErKHErVaTTING Na KaNKEr?

De deelnemers aan het panelgesprek

- Prof. Peter Donceel, hoogleraar verzekeringsgeneeskunde KULeuven, medische directie Landsbond der Christelijke 
  Mutualiteiten (CM).
- Chris Heremans, hoofd van de sociale dienst van de VLK.
- Paul Palsterman, jurist, studiedienst ACV.
- Dr. Dirk Schrijvers, medisch oncoloog, Ziekenhuis Netwerk Antwerpen-Middelheim (ZNA).
- Sonja Teughels, adviseur kenniscentrum Vlaams Netwerk van Ondernemingen- Vlaams Economisch Verbond (VOKA-VEV).
- Dr. Chris Verbeek, directeur medisch toezicht van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk  
  IDEWE, preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.
- Dr. John Willems, adviserend geneesheer, Socialistische Mutualiteiten.

We nodigden ook vertegenwoordigers van de Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) en het ABVV uit om deel te nemen 
aan de rondetafel, maar zij konden zich op de avond van het panelgesprek niet vrijmaken. Ze stuurden wel een schriftelijke reactie. 
De klemtoon in het verslag van het panelgesprek ligt op de inbreng van wie aanwezig was, al is er wel rekening gehouden met 
enkele nuances die enkel in de reacties van UNIZO en het ABVV terug te vinden waren. 
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lang van de eigenschappen van de 
werknemer, het type werkgever en de 
economische sector. 

1. De houding 
tegenover kanker-
patiënten op de 
arbeidsmarkt
In onze samenleving leeft nog sterk 
de mentaliteit dat het normaal is dat 
mensen met een ernstig gezondheids-
probleem worden uitgesloten van de 
arbeidsmarkt, zegt Paul Palsterman 
(ACV). Hij wijst erop hoe het recht op 
arbeid voor ernstig zieken tot nu toe 
niet veel voorstelt. Arbeidsrechtbanken 
beschouwen een langdurige ziekte 
bijvoorbeeld als een geldige reden 
voor ontslag of zelfs als een geval van 
‘overmacht’ waarbij de arbeidsover-
eenkomst gewoon eindigt, zonder dat 
er sprake is van een opzeggingster-
mijn of -vergoeding. Gelukkig ontstaat 
stilaan een omgekeerde tendens, op 
basis van de antidiscriminatiewetge-
ving. Die wet verbiedt discriminatie, 
onder andere op basis van de gezond-
heidstoestand, bij de aanwerving of 
het ontslag van werknemers. Stilaan 
krijgt de wet ook gevolgen in de prak-
tijk. Het Centrum voor Gelijkheid van 
Kansen en Racismebestrijding stelde 
zich burgerlijke partij in een rechts-
zaak van een vrouw met epilepsie 
die niet in aanmerking kwam voor 

een vacature voor een vaste baan 
bij een OCMW. Nochtans oefende 
ze de functie al twee jaar zonder 
problemen uit met een vervangings-
contract. De rechter gaf de vrouw en 
het Centrum gelijk en oordeelde dat 
ze gediscrimineerd werd op basis 
van haar gezondheidstoestand. 

Bij kanker stelt zich het bijkomende 
probleem dat de term ‘kanker’ sterk 
emotioneel geladen is, merkt Peter 
Donceel (KUL, CM) op. De term roept 
allerlei beelden en verwachtingen op 
die vaak niet overeenstemmen met de 
mogelijkheden of de wensen van wie 
de ziekte zelf meemaakte. Dat geldt 
zelfs voor veel behandelende artsen: 
‘Er zijn nog altijd artsen die denken 
dat je na een kankerbehandeling 
vijf jaar moet wachten voor je weer 
aan het werk kunt.’ Sonja Teughels 
(VOKA-VEV) merkt bij sommige werk-
gevers nog te veel onwetendheid over 
mensen met kanker. Ook de werkne-
mers zelf zijn niet altijd overtuigd 
van het belang van werkhervatting 
voor mensen die een ernstige ziekte 
hebben gehad, stelt Paul Palsterman: 
‘In sommige omstandigheden is het 
ook nodig om de collega’s te overtui-
gen. We zijn bij het ACV nu enkele 
jaren bezig met de arbeidsintegratie 
van mensen die bijvoorbeeld een 
beroepsziekte achter de rug hebben. 
De vakbondsafgevaardigden op de 
werkvloer gaan er vaak van uit dat er 
alleen een probleem bestaat wanneer 
mensen te vroeg weer moeten gaan 
werken. Dat zorgt dan zowel voor 
moeilijkheden voor de persoon die 
terugkeert uit ziekteverlof als voor zijn 
collega’s die sneller moeten werken. 
De afgevaardigden zijn nog te weinig 
overtuigd dat ook een arbeidsintegra-
tie die te lang op zich laat wachten 
of die niet slaagt, een probleem kan 
vormen.’ 

Om deze beelden en verwachtingen 
bij te stellen, pleit Peter Donceel voor 
een campagne die positieve verha-
len brengt over mensen die het werk 
hebben hervat na kanker: ‘Het is 
belangrijk dat artsen, werknemers en 
werkgevers een aantal voorbeelden 
krijgen van mensen met kanker die een 
geslaagde werkhervatting achter de rug 
hebben. Zo bestrijden we de te nega-

tieve verwachtingen die bij een aantal 
mensen leven. En wellicht zal ook de 
bereidheid om gebruik te maken van 
de beschikbare ondersteunende maat-
regelen toenemen.’ 

Om werkgevers en werknemers te 
overtuigen van het belang en de 
slaagkans van de werkhervatting, pleit 
Sonja Teughels ervoor dat het perso-
neelsbeleid van een firma aandacht 
zou besteden aan de werkhervatting 
van personen na een ernstige ziekte. 
Dit beleid moet er onder andere voor 
zorgen dat de integratie bespreekbaar 
wordt. In overleg met de collega’s 
moeten de verantwoordelijken voor het 
personeelsbeleid afspraken maken over 
de ondersteuning van de persoon die 
weer begint te werken, bijvoorbeeld 
wie bepaalde taken kan overnemen. 

2. Middelen en  
kennis
Verschillende deelnemers aan het 
panel wijzen erop dat er al heel wat 
instrumenten beschikbaar zijn om de 
werkhervatting of het zoeken naar werk 
van (ex-)kankerpatiënten te ondersteu-
nen. De gedeeltelijke werkhervatting 
maakt het bijvoorbeeld mogelijk om 
deeltijds weer te beginnen werken 
en het verworven loon te combineren 
met een deel van de ziekte-uitkering. 

Chris Heremans: 
'Kankerpatiënten die het werk her-
vat hebben, krijgen soms te maken 
met een werkgever of collega’s die 
weinig begrip tonen, bijvoorbeeld 
voor het feit dat ze de weken na 
hun terugkeer wat trager werken.'

Paul Palsterman: 
'Het recht op arbeid voor ernstig 
zieken stelt tot nu toe niet veel voor. 
Arbeidsrechtbanken beschouwen een 
langdurige ziekte bijvoorbeeld als 
een geldige reden voor ontslag of 
zelfs als een geval van overmacht.'
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Tijdens de arbeidsongeschiktheid is het 
ook mogelijk om een door het zieken-
fonds betaalde herscholing te volgen 
wanneer een terugkeer naar de vorige 
functie niet meer mogelijk is. Jammer 
genoeg ontbreekt het op het terrein nog 
te vaak aan de middelen en de kennis 
om optimaal gebruik te maken van de 
bestaande instrumenten. 

Dit blijkt bijvoorbeeld uit de bevindin-
gen van het VLK-onderzoek over de 
manier waarop mensen met kanker 
de rol van de adviserend genees-
heren van het ziekenfonds zien (zie 
p. 25). John Willems (Socialistische 
Mutualiteiten) stelt vast dat de advi-
serend geneesheer in dit onderzoek 
vaak niet ervaren wordt als iemand 
die begeleidt, maar enkel als iemand 
die controleer t: ‘De adviserend 
geneesheer moet de arbeidsonge-
schiktheid evalueren en nagaan of 
iemand al dan niet recht heeft op 
een ziekte-uitkering. Dat is zijn con-
trolerende rol. Maar hij heeft ook een 
belangrijke begeleidende rol, die 
ingeschreven staat in de wet (nvdr: 
de adviserend geneesheer speelt een 
belangrijke rol in de toepassing van 
de wettelijk voorziene instrumenten 
om de werkhervatting te bevorderen, 
zoals de deeltijdse werkhervatting en 
de herscholing). Blijkbaar zien veel 
adviserend geneesheren zichzelf nog 
niet als begeleiders. Dit is deels een 
kwestie van mentaliteit, maar er is meer 
aan de hand. Er zijn meer middelen 
nodig om de begeleidende taak van 
de adviserend geneesheer verder uit 
te bouwen. Door een overdaad aan 
administratieve verplichtingen blijft er 
nu vaak te weinig tijd over om aan 
begeleiding te doen. Er is ook een 
gebrek aan kennis over wat allemaal 
mogelijk is, bijvoorbeeld in verband 
met de gedeeltelijke werkhervatting. 
Soms weigeren adviserend genees-
heren om toelating te geven voor een 
gedeeltelijke werkhervatting die meer 
dan halftijds is. Die weigering berust 
echter op een foute interpretatie van 
de wetgeving.’

Voor Paul Palsterman is het duide-
lijk dat de adviserend geneesheer 
beter ondersteund moet worden: 
‘De adviserend geneesheer kan niet 
voldoende tijd maken voor werkher-

vatters die veel steun en begeleiding 
nodig hebben. Het is een vak op zich 
om die mensen wegwijs te maken in 
onze wetgeving en te adviseren over 
alle beschikbare mogelijkheden. De 
adviserend geneesheer moet dan 
ook een beroep kunnen doen op 
een team.’ Een grote mutualiteit kan 
misschien zelf zo een team opzetten, 
maar in kleinere mutualiteiten zullen 
externe diensten moeten inspringen, 
denkt hij.

Ook bij de werkgevers is de kennis 
over de maatregelen die werkher-
vatting kunnen ondersteunen, nog 
niet voldoende verspreid. Zo zijn 
lang niet alle werkgevers op de 
hoogte van de dienstverlening die de 
arbeidsgeneesheer biedt. Elk bedrijf 
moet een beroep kunnen doen op 
een arbeidsgeneesheer. Die arts moet 
ervoor zorgen dat werknemers in het 
bedrijf niet worden blootgesteld aan 
taken die zij omwille van gezond-
heidsredenen niet aankunnen. Hij 
kent de jobvereisten en de arbeids-
mogelijkheden in het bedrijf goed. 
Tot zijn takenpakket behoort ook de 
begeleiding van arbeidsongeschikten 
bij de werkhervatting. Zo kan hij aan 
de werkgever aanpassingen van de 
arbeidsomstandigheden voorstellen. 
Sinds 2003 heeft de arbeidsge-
neesheer meer mogelijkheden om 
de werkhervatting te begeleiden, 
zegt Chris Verbeek (IDEWE). Tot 
2003 mocht de arbeidsgeneesheer 
in de periode van het ziekteverlof 
geen contact hebben met de patiënt. 
Sinds 2003 kan de werknemer die 
dit wenst al tijdens het ziekteverlof 
de arbeidsgeneesheer contacteren 
om de werkhervatting voor te berei-
den. Dit kan de werkhervatting vlotter 
laten verlopen. Maar in veel, vooral 
kleinere, bedrijven is deze nieuwe 
regeling nog te weinig bekend. De 
regeling is voorlopig ook beperkt 
tot werknemers die wettelijk onder-
worpen zijn aan het verplichte 
gezondheidstoezicht (zoals werk-
nemers die gevaarlijke installaties 
bedienen of blootgesteld worden 
aan een chemisch product), maar er 
is wel een KB in voorbereiding dat de 
mogelijkheid van een bezoek aan de 
arbeidsgeneesheer tijdens het ziekte-
verlof uitbreidt tot alle werknemers. 

Volgens Dirk Schrijvers (ZNA) kunnen 
artsen die kanker behandelen, heel 
wat doen om de werkhervatting te 
bevorderen. Maar ook hier moet 
de bestaande kennis beter worden 
verspreid tijdens de opleiding en 
de bijscholing van de artsen. Er is 
nood aan richtlijnen voor de artsen 
over manieren waarop ze patiënten 
na een oncologische behandeling 
kunnen ondersteunen om weer aan 
het werk te gaan. Dirk Schrijvers 
geeft enkele voorbeelden van wat de 
arts kan doen. Hij kan kiezen voor 
behandelingen die de werkhervat-
ting zo weinig mogelijk belemmeren. 
Specifieke chirurgische technieken 
kunnen de lichaamsfuncties die nodig 
zijn voor het werk, behouden. 
Sommige chemotherapeutica hebben 
neveneffecten die de werkhervatting 
hinderen. Cisplatine bijvoorbeeld kan 
de zenuwen beschadigen, wat voor 
irritatie van de vingertoppen zorgt. Dit 
beperkt de fijne motoriek. De arts kan 
proberen om deze middelen te ver-
mijden. Onderzoek toont aan dat de 
vermoeidheid na een kankerbehan-
deling een belangrijke rol speelt bij 
een al dan niet geslaagde werkher-
vatting. Het is dan ook belangrijk om 
mensen zoveel mogelijk te laten deel-
nemen aan revalidatieprogramma’s 
die vermoeidheid effectief bestrijden. 
Maar die programma’s zijn nog niet 
toegankelijk voor elke patiënt die er 
baat bij zou hebben. Bovendien zijn 
er nog veel ziekenhuizen waar deze 
programma’s nog niet beschikbaar 
zijn. De arts kan de patiënt ook aan-

Dr. Dirk Schrijvers: 
'Er is nood aan richtlijnen voor 
de artsen over manieren waarop 
ze patiënten na een oncologische 
behandeling kunnen ondersteunen 
om weer aan het werk te gaan.'
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moedigen om zijn werk snel na de 
behandeling weer op te nemen, als 
aan enkele voorwaarden is voldaan. 
Het moet mogelijk zijn om deeltijds te 
werken en het werk mag fysiek niet te 
zwaar zijn. De collega’s en de werk-
gever moeten bereid zijn om rekening 
te houden met de beperkingen van de 
kankerpatiënt.

Ten slotte merkt Dirk Schrijvers op dat 
de arts niet alles kan weten wat van 
belang is voor de werkhervatting. Maar 
hij moet wel weten naar wie hij moet 
doorverwijzen: ‘Patiënten die een pro-
bleem hebben met de werkgever of met 
de sociale zekerheid, geef ik altijd de 
raad om naar de sociale dienst van de 
mutualiteiten te gaan. Die zijn er om de 
patiënten te adviseren.’

3. Overleg en  
coördinatie
Naast een grotere inzet van mid-
delen en meer kennis is er ook 
nood aan meer overleg, zegt John 
Willems. De adviserend geneesheer 
moet samenwerken en overleggen 
met, bijvoorbeeld, de arbeidsge-
neesheer. Nu ontbreekt dat overleg 
nog te vaak, omdat de betrokkenen 
elkaar niet kennen: ‘Sinds 2002 
coördineert het Riziv een proefproject 
om meer werkzoekenden met een 
arbeidshandicap een herscholing te 
laten volgen. Het project loopt in Luik, 

Eupen en Mechelen. Dit proefproject 
zorgt voor fora waarop de verschil-
lende betrokken partijen elkaar leren 
kennen. Regelmatig hebben de advi-
serend geneesheren een vergadering 
met de sociale dienst van de mutu-
aliteiten, de beroepsoriëntatiecentra 
en de opleidingscentra. Die centra 
helpen mensen met een arbeids-
handicap om een geschikte job te 
vinden en bieden hun een opleiding 
om de job te kunnen uitoefenen. 
Op dit overleg ontstaat een goede 
samenwerking omdat mensen elkaar 
leren kennen.’ Volgens Peter Donceel 
moeten er ook meer middelen komen 
die dit overleg ondersteunen: ‘Als 
een adviserend geneesheer voor een 
complexe werkhervatting overleg wil 
plegen met de arbeidsgeneesheer 
en de behandelende arts, is hij 
gemakkelijk een halve dag bezig 
met organiseren en overleggen. Ik 
denk dat de adviserend geneesheren 
die halve dag niet altijd ter beschik-
king hebben. Wellicht geldt dat ook 
voor de behandelende artsen en de 
arbeidsgeneesheren. Toch moet die 
tijd vrijgemaakt worden. Ik denk 
dat de investering zich snel zou 
terugbetalen.’

Ook Chris Verbeek wijst op het grote 
belang van overleg en een goede 
samenwerking. Overleg tussen 
de behandelende geneesheer, de 
adviserend geneesheer, de arbeids-
geneesheer, de werkgever en de 
chef is vaak nodig om de werkher-
vatting te doen slagen. Dit overleg 
kan problemen als onenigheid over 
de uurroosters helpen oplossen. Soms 
stemt de werkgever bijvoorbeeld in 
met deeltijds werk, maar niet met het 
uurrooster dat de adviserend genees-
heer voorstelt. De werkgever wil dat 
het personeelslid twee of drie volle-
dige dagen in de week werkt, terwijl 
de adviserend geneesheer vindt dat 
de persoon in kwestie slechts halve 
dagen kan werken. Gelijkaardige 
meningsverschillen komen ook voor 
tussen de behandelende geneesheer 
en de werkgever.
Ook een goede coördinatie tussen 
de verschillende betrokken over-
heidsdiensten op de verschillende 
beleidsniveaus is belangrijk, zegt 
Sonja Teughels: ‘Mensen die na een 

ernstige aandoening op zoek zijn 
naar een nieuwe job, komen vaak in 
contact met verschillende instellingen, 
zoals het Riziv en de VDAB. Van het 
Riziv krijgen ze een uitkering. De 
VDAB is sinds 1 april 2006 verant-
woordelijk voor de arbeidsintegratie 
van mensen met een arbeidshandi-
cap. Maar die instellingen zijn niet 
altijd goed op elkaar afgestemd. Zo 
krijgen mensen soms tegenstrijdige 
informatie over hun rechten, bijvoor-
beeld over de uitkering waarop ze 
aanspraak kunnen maken als de 
werkhervatting zou mislukken.’ 

4. Nieuwe  
maatregelen 
Hoewel er al heel wat instrumenten 
bestaan om de werkhervatting te 
ondersteunen, moet de bestaande 
regelgeving toch nog op enkele 
punten aangepast worden. Volgens 
Peter Donceel gebeurt het in andere 
Europese landen vaak dat mensen 
blijven werken tijdens de chemothera-
pie. Hier komt dit nog niet zo vaak 
voor. Een van de verklaringen is dat 
onze ziekteverzekering geen goede 
oplossing biedt voor werknemers die 
omwille van hun ziekte en hun behan-
deling herhaaldelijk enkele dagen 
afwezig zijn. Het gaat bijvoorbeeld 
om werknemers die chemotherapie 
krijgen. Een deel van hen zou tijdens 
de periode van de chemotherapiebe-
handeling kunnen blijven werken, op 
voorwaarde dat het mogelijk is om de 
dagen na de therapie thuis te blijven. 
Nu lukt dit vaak niet goed. De eerste 
dagen van het ziekteverlof komen 
namelijk ten laste van de werkgever, 
die het gewaarborgd loon moet uit-
betalen. Voor een werknemer die 
herhaaldelijk enkele dagen afwezig 
is, moet de werkgever dus telkens het 
gewaarborgd loon betalen. Niet elke 
werkgever is daartoe bereid. John 
Willems wijst erop dat hierover overleg 
loopt binnen het Riziv. De technisch-
medische raad van het Riziv werkt aan 
een omschrijving van de verschillende 
situaties waarin het probleem zich 
voordoet. Het is de bedoeling om een 
regeling te zoeken die deze werkne-
mers uit de nood helpt.

Sonja Teughels: 
‘Mensen krijgen soms tegenstrijdige 
informatie over hun rechten, bijvoor-
beeld over de uitkering waarop ze 
aanspraak kunnen maken als de 
werkhervatting zou mislukken.’ 
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 Enkel wie meer dan 66% arbeids-
ongeschikt is, kan een uitkering 
van het ziekenfonds krijgen. Er zijn 
bijgevolg veel mensen die een vrij 
ernstige arbeidshandicap hebben, 
maar toch niet ten laste van de ziek-
teverzekering komen. Dat zorgt voor 
problemen, zegt Paul Palsterman. Die 
mensen krijgen vaak een werkloos-
heidsuitkering van de RVA. Voor hun 
reïntegratie op de arbeidsmarkt is de 
VDAB verantwoordelijk. Maar vaak 
worden deze mensen definitief in de 
werkloosheid geparkeerd en krijgen 
ze geen enkele stimulans meer om 
te gaan werken. Het ontbreekt bij de 
RVA en de VDAB aan kennis over de 
medisch onderbouwde begeleiding 
naar werkhervatting. Hier moet ver-
andering in komen. 

Daarnaast bestaan er nog altijd enkele 
activiteitsvallen – regelingen die mensen 
ontmoedigen om de stap naar de 
arbeidsmarkt te zetten. Sonja Teughels: 
‘Wie bijvoorbeeld omwille van fysieke 
redenen niet terug kan naar zijn vorige 
baan en zich moet omscholen, moet 
al heel gemotiveerd zijn. Als je na de 
omscholing uiteindelijk een andere job 
vindt, is die vaak slechter betaald. Als 
de betrokkene zou hervallen, krijgt hij 
een lagere ziekte-uitkering dan voor 
de werkhervatting, omdat de uitkering 
wordt berekend op het laatst verdiende 
loon. Het is te begrijpen dat mensen er 
dan voor kiezen om niet opnieuw te 
gaan werken.’ Verdere inspanningen 
om deze activiteitsvallen zoveel moge-
lijk uit ons sociale zekerheidssysteem te 
halen, zijn dan ook nodig. 

Ten slotte houdt Peter Donceel nog 
een pleidooi om het gebruik van 
de termen ‘invaliditeit’ en ‘invalidi-
teitsuitkering’ in het kader van onze 
‘ziekte- en invaliditeitsverzekering’ te 
schrappen. Na één jaar arbeidson-
geschiktheid kunnen werkonbekwame 
werknemers of zelfstandigen worden 
erkend als ‘invalide’. Ze hebben dan 
niet langer recht op een arbeidson-
geschiktheidsuitkering, maar op de 
lagere ‘invaliditeitsuitkering’. De term 
‘invaliditeit’ wekt verkeerde verwach-
tingen. Hij geeft de indruk dat het 
hier gaat om mensen die definitief 
ongeschikt zijn voor de arbeidsmarkt, 
hoewel werkhervatting in de periode 

van invaliditeit even goed mogelijk 
is als in de periode van de primaire 
arbeidsongeschiktheid. 

5. Verschillen tussen 
werknemers, bedrij-
ven en sectoren 
In de loop van de rondetafel bleek dat 
de ene werkhervatting de andere niet 
is. Er zijn grote verschillen tussen werk-
nemers, soorten werk, bedrijven en 
sectoren. Acties die de werkhervatting 
bevorderen, moeten hier dan ook reke-
ning mee houden. Ze moeten flexibel 
kunnen inspelen op de verschillende 
situaties. Voor bepaalde sectoren of 
types bedrijven moet nagedacht 
worden over specifieke maatregelen 
of campagnes. 

‘De motivatie van een werknemer 
speelt een belangrijke rol in de werk-
hervatting,’ zegt Chris Verbeek. ‘Wie 
gemotiveerd is, slaagt er vaak in om 
weer aan het werk te gaan.’ Maar die 
motivatie is uiteraard niet bij iedereen 
even sterk. In dit verband is een opmer-
king van Celien Vanmoerkerke (ABVV) 
belangrijk. Zij vindt dat de vrije keuze 
moet vooropstaan bij de werkhervat-
ting. Dit betekent dat maatregelen 
om de werkhervatting te bevorderen, 
vooral moeten bestaan uit positieve 
stimulansen. Er mogen geen sancties 
volgen, wanneer iemand bijvoorbeeld 

verkiest om tijdens de chemotherapie 
volledig in ziekteverlof te gaan. Dirk 
Schrijvers merkt op dat ook de aard 
van het werk een belangrijke rol speelt. 
Hoger opgeleiden met kantoorwerk 
blijven soms werken tijdens de behan-
deling. Iemand die fysiek zwaar werk 
verricht, bijvoorbeeld op een bouw-
werf, kan dat niet. Hij stelt vast dat de 
arbeidsmotivatie bij zelfstandigen dik-
wijls heel sterk is, onder andere omdat 
zij vaak minder goed beschermd zijn 
tegen loonverlies door ziekte. Volgens 
hem wordt deze groep wat uit het oog 
verloren. Ook op deze rondetafel gaat 
het vooral over werknemers.

De mogelijkheden van bedrijven om 
mensen na een ziekte weer tewerk 
te stellen, lopen blijkbaar sterk uiteen. 
Op basis van oproepen bij de kan-
kertelefoon denkt Chris Heremans dat 
vooral mensen die in kleinere bedrij-
ven werken, problemen krijgen met de 
werkhervatting. Blijkbaar is het daar 
moeilijker om weer aan het werk te 
gaan dan in grote bedrijven. Een klein 
bedrijf heeft nu eenmaal minder moge-
lijkheden dan een groot bedrijf, zegt 
Sonja Teughels: ‘In grotere bedrijven 
is vaak een hele waaier van functies 
aanwezig, van zware fysieke werk-
zaamheden tot lichter kantoorwerk. Zo 
een bedrijf kan mensen vrij gemakkelijk 
een andere functie aanbieden. In klei-
nere bedrijven is dat iets moeilijker. Als 
een werknemer het werk hervat, maar 
hij werkt minder snel of valt na een tijd 

Dr. John Willems: 
‘Veel adviserend geneesheren zien 
zichzelf nog niet als begeleiders. Dit 
is deels een kwestie van mentaliteit, 
maar er zijn ook meer middelen 
nodig om de begeleidende taak 
verder uit te bouwen.’

Dr. Chris Verbeek:
‘De motivatie van een werknemer 
speelt een belangrijke rol in de 
werkhervatting. Wie gemotiveerd is, 
slaagt er vaak in om weer aan het 
werk te gaan.’
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opnieuw uit, is het voor een kleine werk-
gever moeilijker om dat op te vangen.’ 
Maar volgens Danny Van Assche van 
UNIZO hebben kleine bedrijven ook 
voordelen. In een kleine onderneming 
staat de werkgever vaak dicht bij zijn 
werknemers. De werkgever is dan ook 
begaan met zijn zieke werknemer en 
wil een grote inspanning doen om hem 
opnieuw aan het werk te helpen. Maar 
als er zich een blijvend probleem stelt, 
heeft een KMO inderdaad beperkte 
mogelijkheden om een aangepaste 

baan te creëren en ondertussen moet 
het werk wel worden gedaan. 

Ten slotte is het opmerkelijk hoe de 
werkhervatting in sommige sectoren 
voor meer problemen zorgt dan elders. 
Chris Heremans en Paul Palsterman 
denken allebei aan mensen die in het 
onderwijs werken. Zij zijn vaak heel 
slecht geïnformeerd over hun rechten. 
Zo kennen de werknemers vaak hun 
arbeidsgeneesheer niet en verwarren 
ze hem met de controlearts, die in 

opdracht van de werkgever controleert 
of iemand die met ziekteverlof thuis 
blijft, wel degelijk ziek is. De verant-
woordelijke overheidsadministratie is 
slecht bereikbaar. Een informatiecam-
pagne voor het personeel en een actie 
voor een meer toegankelijke admini-
stratie die zieke personeelsleden meer 
ondersteuning biedt, zouden hier op 
hun plaats zijn. 

Ward rommel

Naar een realisatie van het recht op voortzetting of hervatting van het werk voor elke kankerpatiënt.

Werken kan erg belangrijk zijn voor mensen die te maken hebben gehad met kanker. Er bestaan gelukkig al heel wat instrumenten 
die de werkhervatting of het zoeken naar werk van (ex-)kankerpatiënten ondersteunen. Maar de ondersteuning van deze mensen 
kan in de praktijk nog beter. De VLK vraagt daarom een realisatie van de volgende beleidsvoorstellen:

• Informatiecampagnes en opleidingen over de instrumenten die de werkhervatting kunnen ondersteunen, op initiatief van de federale 
overheid. Werkgevers moeten bijvoorbeeld weten dat werknemers in ziekteverlof de arbeidsgeneesheer kunnen raadplegen om 
de werkhervatting voor te bereiden. De ziekenfondsen zouden de misverstanden over de gedeeltelijke werkhervatting bij de advi-
serend geneesheren moeten wegwerken. De artsenopleiding moet aandacht besteden aan de gunstige gevolgen van revalidatie. 
Er moeten richtlijnen komen om de behandelingskeuze af te stemmen op de werkhervatting van de patiënt. 

• Een uitbreiding van het aanbod aan revalidatieprogramma’s, zodat elke kankerpatiënt die daar baat bij heeft, er een beroep 
op kan doen. Het Riziv zou een terugbetaling moeten voorzien voor deelname aan een revalidatieprogramma.

• Meer middelen voor de adviserend geneesheren, zodat zij voldoende tijd kunnen investeren in de begeleiding van de 
werkhervatting. Ze moeten een beroep kunnen doen op medewerkers die goed thuis zijn in het complexe geheel van regels 
en ondersteuningsmaatregelen in verband met de werkhervatting. Ze moeten over voldoende tijd en middelen beschikken 
om een overleg op te zetten met de behandelende arts, de arbeidsgeneesheer, de werkgever en de werknemer. 

• Een persoon die na een ernstige ziekte werk zoekt, krijgt vaak te maken met allerlei overheidsdiensten, zoals het Riziv, de 
RVA en de VDAB. De werking van deze diensten moet daarom beter op elkaar afgestemd zijn. 

• Veel artsen en werkgevers moeten leren dat mensen na een kankerbehandeling nog altijd gemotiveerde en waardevolle werknemers 
kunnen zijn. Dit kan bijvoorbeeld door een campagne met verhalen van mensen die na kanker een geslaagde werkhervatting achter 
de rug hebben. De werkgeversorganisaties en de Vlaamse en de federale overheid hebben hier een verantwoordelijkheid.

• Steun van de ziekteverzekering aan werknemers die tijdens de kankerbehandeling willen blijven werken, maar regelmatig 
enkele dagen afwezig zijn, bijvoorbeeld voor een chemotherapiebehandeling.

De VLK organiseerde een rondetafelgesprek met deskundigen. Vooraan links Dr. Dirk Schrijvers en 
verder in de richting van de klok: Ward Rommel (auteur van dit artikel), Sonja Teughels, Paul Palsterman, 
Dr. John Willems, Prof. Peter Donceel en zijn medewerkster, Dr. Chris Verbeek, Chris Heremans (hoofd 
van de sociale dienst van de VLK) en Hedwig Verhaegen (adjunct-directeur bij de VLK)
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1. Welk bevolkings-
onderzoek organi-
seert Vlaanderen?
In België is preventie een bevoegd-
heid van de gemeenschappen. Het 
organiseren van bevolkingsonderzoek 
in Vlaanderen en Wallonië is dus een 

taak van de Vlaamse en de Franse 
Gemeenschap. In dit artikel spitsen 
we ons verder toe op Vlaanderen. 

1.1 Borstkanker

Op 15 juni 2001 werd het start-
schot gegeven van het Vlaamse 
bevolkingsonderzoek naar borstkan-
ker. Vrouwen tussen 50 en 69 jaar 

(zonder borstklachten) kunnen in een 
erkende radiologische eenheid om 
de twee jaar gratis hun borsten laten 
onderzoeken. 

1.� Baarmoederhalskanker

Voorlopig is er nog geen Vlaams 
bevolkingsonderzoek naar baarmoe-
derhalskanker. Wel zijn er in de jaren 
negentig provinciale initiatieven van 
start gegaan. Vrouwen tussen 25 en 
64 jaar worden aangespoord om 
de drie jaar een uitstrijkje te laten 
nemen, zoals de Europese aanbeve-
lingen voorschrijven. Dat uitstrijkje is 
niet gratis. 

Maar de provincies kregen weinig 
duidelijke richtlijnen, met het gevolg 
dat elke provincie zijn eigen inter-
pretatie gaf aan de uitvoering van 
het programma, aldus epidemioloog 
Marc Arbyn, die al jaren bezig is 
met baarmoederhalskanker(scree-
ning). Vandaag zijn er vrij grote 
verschillen tussen de programma's in 
de provincies. In Oost-Vlaanderen is 
het programma al een aantal jaren 
geleden stopgezet. Ook de provin-
cie Limburg stopte een tijdje geleden 
met het uitnodigen van vrouwen. 

HET BEVOLKINGSONDErzOEK Naar KaNKEr 
IN VLaaNDErEN DOOrGELICHT

Geïnterviewde experts

- Dr. Marc Arbyn, epidemioloog, Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid en expert baarmoederhalskankerscreening
- Prof. dr. Guido Van Hal, Epidemiologie en Sociale Geneeskunde, Faculteit Geneeskunde, Universiteit Antwerpen en  
  coördinator van het Regionaal Centrum voor Borstkankeropsporing Antwerpen
- Dr. Michiel Callens, adviserend geneesheer en medische directie Landsbond der Christelijke Mutualiteiten (LCM) en  
  voorzitter Stichting Kankerregister
- Prof. dr. Erik Van Limbergen, kliniekhoofd multidisciplinair borstcentrum – radiotherapie-oncologie, UZ Gasthuisberg  
  Leuven en hoofd Leuvens Universitair Centrum voor Kankerpreventie (LUCK)
- Dr. Dirk Dewolf, Afdelingshoofd Preventie, Eerstelijn en Thuiszorg, Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Vlaamse  
  Gemeenschap
- Prof. dr. Lieven Annemans, voorzitter Vlaamse Gezondheidsraad en gezondheidseconoom aan de Universiteit Gent en 
  Vrije Universiteit Brussel
- Prof. dr. André L.M. Verbeek, klinisch epidemioloog, Universitair Medisch Centrum St.-Radboud, Nijmegen, Landelijk 
  Referentiecentrum voor Bevolkingsonderzoek en Landelijk Evaluatie Team Bevolkingsonderzoek Borstkanker in Nederland
- Dr. Liesbet Van Eycken, Directeur Stichting Kankerregister

 Dr. Ahti Anttila, hoofd onderzoek Mass Screening Registry, Finland en Johan Pauwels, raadgever preventie van  
 Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Steven Vanackere werden geconsulteerd via e-mail 

Europa raadt zijn lidstaten aan zowel 
voor borstkanker als voor baarmoeder-
halskanker en dikkedarmkanker een 
bevolkingsonderzoek op te zetten1,2. 
Een bevolkingsonderzoek is een door de 
overheid georganiseerd programma voor 
kankerpreventie, waarbij een bepaalde 
categorie van mensen regelmatig wordt 
gescreend op de aanwezigheid van 
kanker. Het gaat om mensen zonder 
klachten die op basis van bepaalde ken-
merken, zoals hun leeftijd, wel een zeker 
risico lopen. De doelstelling is om door 
een vroege diagnose het overlijden aan 
kanker te voorkomen. Vlaanderen heeft 
op dit ogenblik enkel een bevolkingson-
derzoek naar borstkanker. In een aantal 
andere Europese landen loopt al jaren een 
bevolkingsonderzoek naar baarmoeder-
halskanker, maar in Vlaanderen gebeurt 
baarmoederhalskankerscreening nog 

voor een groot deel op opportunistische 
wijze, dat wil zeggen op initiatief van de 
vrouw of haar arts. In een aantal Vlaamse 
provincies nodigt de provinciale overheid 
de vrouwen wel uit voor een driejaarlijks 
uitstrijkje, maar het onderzoek is niet gratis 
voor de vrouwen. Een Vlaams proefproject 
voor dikkedarmkankerscreening zit in de 
pijplijn, maar een aantal andere Europese 
landen staat al een stuk verder. Hoe komt 
het dat het bevolkingsonderzoek bij ons 
wat minder snel georganiseerd raakt en 
dat de deelnamegraad nog relatief laag 
ligt? Kortom, welke hinderpalen staan een 
(optimale) organisatie van het bevolkings-
onderzoek in Vlaanderen in de weg? We 
vroegen het aan een aantal deskundigen. 
Ook vergeleken we het bevolkingsonder-
zoek in Vlaanderen met dat in Finland 
en Nederland, twee modellanden op dit 
gebied.
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In de provincies Vlaams-Brabant, 
Antwerpen en West-Vlaanderen 
nodigt de provinciale overheid 
de vrouwen wel nog uit voor een 
driejaarlijks uitstrijkje. Maar de regi-
stratie is niet overal uitgebouwd en 
er is op dit moment nog geen coör-
dinatie op Vlaams niveau.

Dat de baarmoederhalskanker-
screening veel doelmatiger zou 
kunnen, blijkt uit een rapport van 
het Wetenschappel i jk Ins t i tuu t 
Volksgezondheid (WIV) van 20043. 
Dat er nood is aan een beter 
georganiseerde screening was 
ook het advies van de Vlaamse 
Gezondheidsraad4 eind 2006 
aan toenmalig Vlaams minister 
van Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin Inge Vervotte. Met dit doel 
voor ogen werd in juni 2007, mede 
door het beschikbaar worden van 
het hpv-vaccin (beschermt tegen 
een deel van de humaan papilloma 
virussen die baarmoederhalskanker 
kunnen veroorzaken), een nieuwe 
Vlaamse Werkgroep Preventie van 
Baarmoederhalskanker in het leven 
geroepen. Die werkgroep moet 
onder meer de screening optimalise-
ren. Uiteindelijk is het de bedoeling 
om ook een gratis bevolkingsonder-
zoek naar baarmoederhalskanker te 
organiseren, zegt Johan Pauwels, 
raadgever preventie van Vlaams 
minister Steven Vanackere. Wanneer 
dat er komt, is moeilijk te zeggen, 
omdat hiervoor afspraken nodig 
zijn met het federale niveau en de 
andere gemeenschappen. 'Het is de 
bedoeling om op basis van de erva-
ring opgedaan in de provinciale 
initiatieven één gezamenlijk Vlaams 
bevolkingsprogramma op te zetten, 
conform de aanbevelingen van de 
huidige werkgroep en op basis van 
de internationale richtlijnen,' aldus 
Johan Pauwels. 

1.� Dikkedarmkanker

Inmiddels heeft Vlaanderen, zij het 
wat later dan een aantal andere 
Europese lidstaten, stappen onderno-
men met betrekking tot de opsporing 
van dikkedarmkanker. In 2006 bestu-
deerde de Vlaamse Werkgroep 

Darmkankeropsporing in opdracht van 
toenmalig minister Vervotte de verschil-
lende modaliteiten van een systematische 
opsporing van dikkedarmkanker in 
Vlaanderen. Dat resulteerde in de lance-
ring van een ‘oproep tot voorstel voor 
een pilootproject bevolkingsonderzoek 
naar darmkanker’. Dat pilootproject 
moet de haalbaarheid onderzoeken van 
een model van opsporen van dikkedarm-
kanker in Vlaanderen met inbegrip van 
een registratiesysteem. Er kwamen uit-
eindelijk acht voorstellen binnen. Daaruit 
werd eind november 2007 met behulp 
van Nederlandse experts één piloot-
project geselecteerd door het kabinet 
Vanackere, namelijk het voorstel dat 
werd ingediend door de Universiteit 
Antwerpen. Het pilootproject gaat in 
2008 van start. Het is de bedoeling om 
op termijn een bevolkingsonderzoek op 
te zetten, conform de Europese aanbeve-
lingen, aldus Johan Pauwels.

2. Hoe scoort 
Vlaanderen 
in vergelijking 
met Finland en 
Nederland?
Enkele andere Europese lidstaten zijn 
wat screening betreft toch wel iets 
betere leerlingen. Daarom werpen we 
ter vergelijking even een blik op de 
situatie in Finland en in Nederland. 

�.1 Finland

Finland, het modelland bij uitstek op 
het gebied van screening, scoort 3 
op 3. Het Finse bevolkingsonderzoek 
naar baarmoederhalskanker werd al in 
1963 geleidelijk aan opgestart. Sinds 
1971 loopt het in het hele land. De 
borstkankerscreening is er geleidelijk 
aan ingevoerd vanaf 1987 en is sinds 
1991 over het hele land verspreid. 
In september 2004 ten slotte startte 
Finland met dikkedarmkankerscreening 
in 22 van de ongeveer 400 'municipali-
ties' van het land. Bij de tweede ronde, 
in 2006, namen er al 160 deel, zo 
blijkt uit de recentste cijfers.

�.� Nederland

Ook onze noorderburen staan al een 
stuk verder dan Vlaanderen. Het gratis 
bevolkingsonderzoek naar borstkanker 
ging in Nederland in 1989 van start. 
Het programma werd geleidelijk aan, 
regio per regio, ingevoerd en is sinds 
1997 compleet. Ook het bevolkings-
onderzoek naar baarmoederhalskanker 
loopt sinds 1996 over heel Nederland. 
Wat de dikkedarmkankerscreening 
betreft, staat Nederland ietsje verder 
dan Vlaanderen. In 2006 werden twee 
proefprojecten opgestart, die nu zijn 
afgesloten en worden geëvalueerd. De 
bedoeling is om op termijn (wanneer 
is nog niet bekend) een bevolkingson-
derzoek naar dikkedarmkanker op te 
starten.

3. Deelnamegraad

�.1 Borstkanker

De Vlaamse overheid wil dat tegen 
2012 ten minste 75% van de vrouwen 
uit de doelgroep deelneemt aan het 
bevolkingsonderzoek naar borstkanker5. 
In de periode 2005-2006 nam 40,4% 
van de vrouwen uit de doelgroep deel, 
zo blijkt uit cijfers van de regionale 
screeningscentra, die het bevolkings-
onderzoek uitvoeren en bewaken6. Er 
zijn echter grote regionale verschillen. 
Zo bereikte de provincie Limburg tussen 
juni 2005 en juni 2007 een dekkings-
graad door screeningsmammografie 

Dr. Dirk Dewolf: 'De manier waarop het overleg  

nu verloopt, is niet te rechtvaardigen.  

Er is incoherentie en duplicatie in het beleid.'
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van 55,9%. Maar ook van juni 2003 
tot juni 2005 scoorde Limburg al hoog 
met 48,6%7.
 
Dat slechts 40,4% van de vrouwen 
uit de doelgroep deelneemt, betekent 
niet dat andere vrouwen zich hele-
maal niet laten onderzoeken. Veel 
vrouwen uit de doelgroep zitten nog 
altijd in het circuit van de opportunis-
tische screening. In dat geval krijgt 
de vrouw een zogenaamde diagnos-
tische mammografie, meestal samen 
met een echografie. Die diagnos-
tische mammografie is normaal 
bedoeld voor vrouwen met klachten 
en biedt voor preventiedoeleinden 
minder kwaliteitsgaranties dan een 
screeningsmammografie, maar was 
tot voor 2001 de enige manier om 
borsten preventief te laten onderzoe-
ken. Toch blijven veel vrouwen en 
artsen ook nu nog hiervoor opteren. 
Ongeveer 21% van de vrouwen 
kreeg in 2004-2005 een diag-
nostische mammografie8 (zie ook 

kadertekst hieronder). In Finland en 
Nederland maken de vrouwen veel 
meer gebruik van de screenings-
mammografie. Respectievelijk 87%9 

en 81,7%10 van de vrouwen uit de 
doelgroep nam er in 2005 deel aan 
de borstkankerscreening.

�.� Baarmoederhalskanker

Vlaanderen heeft dus nog geen 
bevolkingsonderzoek naar baarmoeder-
halskanker, maar kent wel al enkele jaren 
provinciaal georganiseerde program-
ma's en heeft daarnaast ook een sterk 
ingeburgerde opportunistische scree-
ning. Uit het eerder vermelde rapport 
van het WIV blijkt dat in 2000 bij 59% 
van de Belgische vrouwen uit de doel-
groep minder dan drie jaar geleden 
een uitstrijkje werd genomen, voor het 
Vlaamse Gewest was dat 57%. Het 
aantal uitgevoerde uitstrijkjes in 2000 in 
België was nochtans voldoende om de 
hele Belgische doelbevolking te scree-

nen! Dat komt doordat veel vrouwen 
zich, veelal op vraag van hun gynae-
coloog, veel frequenter laten screenen 
dan nodig, meestal jaarlijks, terwijl 
een andere groep vrouwen helemaal 
niet wordt bereikt. Dat de organisatie 
van baarmoederhalskankerscreening 
langer op zich laat wachten dan die 
van borstkankerscreening, heeft volgens 
Marc Arbyn veel te maken met het feit 
dat opportunistische baarmoederhals-
kankerscreening al een ingeburgerde 
praktijk was. De georganiseerde borst-
kankerscreening daarentegen moest 
nog voor een groot deel braakliggend 
terrein veroveren. Ook Finland kent wat 
opportunistische screening, liet Ahti 
Antilla van het Mass Screening Registry 
ons weten, maar toch liet in 2005 nog 
altijd 72% van de vrouwen uit de doel-
groep9 (in Finland vrouwen tussen 30 
en 60 jaar, uitstrijkje om de vijf jaar) 
zich screenen binnen het officiële pro-
gramma. 67,5% van de Nederlandse 
vrouwen uit de doelgroep11 (zelfde 
doelgroep en interval als Finland) liet 

Het bevolkingsonderzoek naar borstkanker: deelnamecijfers
De Vlaamse overheid wil dat tegen 2012 75% van de vrouwen tussen 50 
en 69 jaar deelneemt aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker, door 
middel van een tweejaarlijkse, gratis screeningsmammografie. Er is nog een 
lange weg af te leggen. Volgens cijfers van de regionale screeningscentra, 
die het bevolkingsonderzoek uitvoeren en bewaken, nam in de periode 2003-
2004 35,3% van de vrouwen uit de doelgroep deel. In 2005-2006 ging 
het om 40,4%. Ook het Intermutualistisch Agentschap (IMA), een vereniging 
van de verschillende mutualiteiten, berekent deelnamecijfers1. Volgens de IMA-
cijfers voor Vlaanderen nam in de periode 2002-2003 33% van de vrouwen 
in de doelgroep deel. In de jaren 2004 en 2005 was dit 37%. Het aantal 
diagnostische mammografieën in het Vlaamse Gewest is de voorbije jaren niet 
echt gedaald. In 2002-2003 kreeg 22% van de vrouwen uit de doelgroep 
een diagnostische mammografie, in 2004-2005 ging het om 21%.

De Vlaamse deelnamecijfers vertonen een stijgende trend. Dat is bemoedigend. 
Maar die cijfers zouden veel sneller moeten stijgen om tegen 2012 75% 
te halen. Het actieplan van minister Vervotte om het bevolkingsonderzoek 
een nieuw elan te geven, heeft nog een belangrijke rol te spelen2. Volgens 
dit plan, voorgesteld op de zevende Dag tegen Kanker in 2006, zullen 
de vrouwenorganisaties en de regionale netwerken voor preventieve 
gezondheidszorg (de LOGO’s) maximale ondersteuning krijgen om zoveel 
mogelijk vrouwen uit alle lagen van de bevolking te motiveren om deel te 
nemen. Die ondersteuning zal de doeltreffendheid van de LOGO’s en de 
vrouwenorganisaties sterk moeten verhogen. Op de zevende Dag tegen Kanker 
engageerden ook de huisartsen en de gynaecologen zich ertoe om meer 

vrouwen te informeren en te verwijzen naar het bevolkingsonderzoek. Het is duidelijk dat ook zij nog een grote inspanning 
moeten leveren om de deelnamecijfers te verbeteren en het aantal diagnostische mammografieën terug te dringen. 

1 Fabri, V., Remacle, A., & Mertens, R. (2007).  Programma borstkankerscreening. Periodes 2002-2003 en 2004-2005. Rapport nr. 5 van het Intermutualistisch 
Agentschap. Brussel: Intermutualistisch Agentschap.

2 Vervotte, I. (s.d.) Een actieprogramma voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker 2007-2012 [Web Page]. URL http://www.tegenkanker.be/detail.asp?id=736 
[geraadpleegd op 10/12/2007].

Het actieplan van minister 
Vervotte, voorgesteld op de 
Dag tegen Kanker in 2006, 
heeft nog een belangrijke 
rol te spelen!
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in 2005 een uitstrijkje nemen via het 
bevolkingsonderzoek. 

�.� Dikkedarmkanker

Aan de Finse dikkedarmkankerscreening 
deed in 2005 al 70% van de geïnviteerde 
Finnen uit de doelgroep (60 tot 69 jaar) 

mee9. In Nederland was de opkomst in 
de proefprojecten aan de magere kant, 
aldus onze Nederlandse expert André 
Verbeek: iets minder dan 50%. 

Een overzicht van de drie scree-
ningsprogramma's in Vlaanderen, 
Finland en Nederland vindt u in 
tabel 1, 2 en 3. 

4. algemene  
hinderpalen
Welke algemene hinderpalen staan 
een (optimale) organisatie van het 
bevolkingsonderzoek in Vlaanderen in 
de weg? Vlaanderen kampt met enkele 
specifieke problemen, die in Finland en 
Nederland niet aan de orde zijn. Ze 
zijn eigen aan de manier waarop de 
gezondheidszorg in België is georgani-
seerd. We bespreken de belangrijkste. 

�.1 Gesplitste bevoegdheid 
van de gezondheidszorg

Een van de grootste hinderpalen voor 
een optimale organisatie van het bevol-
kingsonderzoek is de manier waarop 
de gezondheidszorg momenteel 
gesplitst is. In 1980 werd de preven-
tieve gezondheidszorg toevertrouwd 
aan de gemeenschappen, terwijl 
de curatieve gezondheidszorg een 
federale bevoegdheid bleef. Michiel 
Callens (LCM): 'De uitzonderingen 
op die splitsing zijn eigenlijk groter 
dan datgene wat effectief is gesplitst. 
Hoewel de organisatie van de preven-
tieve zorg een gemeenschapsmaterie 
is, wordt die voor een groot deel gefi-
nancierd door de federale overheid. 
Screenen houdt technische prestaties 
van artsen in. Het vergoeden van die 
prestaties gebeurt via het Riziv en is 
dus een federale aangelegenheid. In 
de staatshervorming is de transfer van 
middelen naar de gemeenschappen 
voor preventieprogamma's waarvoor 
technische prestaties nodig zijn, niet 
voorzien.' Concreet betekent dit dat 
Vlaanderen momenteel niet zonder de 
federale overheid kan wanneer het een 
screeningsprogramma wil opstarten en 
uitvoeren. 

�.� Gebrek aan overleg en 
afstemming tussen de 
overheidsniveaus

De organisatie van bevolkingsonder-
zoek impliceert dus overleg tussen 
het gemeenschaps- en het federale 
niveau. Maar volgens onze experts 
wringt vooral daar het schoentje. Er is 
te weinig overleg en te weinig afstem-

Tabel 1. Borstkankerscreening in Vlaanderen6, Finland9 en Nederland10  
(met telkens de meest recente cijfers beschikbaar voor het land in kwestie).

Vlaanderen Finland Nederland 

Soort screening gratis bevolkingsonderzoek gratis bevolkingsonderzoek gratis bevolkingsonderzoek

Start 2001 geleidelijke invoering sinds 
1987, landelijk sinds 1991

geleidelijke invoering sinds 
1989, sinds 1997 compleet

Doelgroep/interval 50-69 (om de twee jaar) 50-59 (om de twee jaar), 50-75 (om de twee jaar)

Participatiegraad 40,4% (cijfers 2005-2006) 87% (cijfers 2005) 81,7% (2005)

Tabel 2. Baarmoederhalskankerscreening in Vlaanderen3, Finland9 en Nederland11  
(met telkens de meest recente cijfers beschikbaar voor het land in kwestie).

Vlaanderen Finland Nederland

Soort screening Hoofdzakelijk opportu-
nistisch, 4 provinciale 
initiatieven (niet gratis)

gratis bevolkingsonderzoek gratis bevolkingsonderzoek

Start 
bevolkingsonderzoek

- start 1963 (geleidelijke invoe-
ring), landelijk sinds 1971

1996

Doelgroep/interval 50-64 (om de 3 jaar) voor 
provinciale initiatieven

30-60 (om de vijf jaar) 30-60 (om de vijf jaar)

Participatiegraad opportunistische screening: 
59% (2000)

72% (2005) 67,5% (2005)

Tabel 3. Dikkedarmkankerscreening in Vlaanderen, Finland9 en Nederland 16  
(met telkens de meest recente cijfers beschikbaar voor het land in kwestie).

Vlaanderen Finland Nederland

Soort screening pilootproject werd eind 
november 2007 geselec-
teerd en gaat in 2008 van 
start

proefprojecten bezig sinds 
2003, geleidelijke invoering 
sinds 2004

twee proefprojecten sinds 
2006 die eind 2007 worden 
geëvalueerd, twee soorten 
tests zijn beproefd

Doelgroep/interval Onderdeel I: 50-74 jaar 
(personen zonder symp-
tomen) om de twee jaar 
Onderdeel II: 40-75 jaar 
(eerstegraadsverwanten 
van patiënten met dik-
kedarmkanker uitgezonderd 
personen met erfelijke 
vormen van dikkedarmkan-
ker)  om de twee jaar

60-69 jaar (gerandomiseerd 
wel of geen screening)

55-65

Participatiegraad - 70% iets minder dan 50% in de 
twee proefprojecten
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ming. De interministeriële conferentie 
(een overleg tussen de federale minis-
ters en de ministers van de deelstaten) 
vindt bijvoorbeeld maar tweemaal 
per jaar plaats en heeft telkens een 
propvolle agenda. Ze is dan ook 
allesbehalve een efficiënte manier om 
afspraken te maken, vindt Dirk Dewolf 
van het Vlaams Agentschap Zorg en 
Gezondheid. 'De manier waarop het 
overleg nu verloopt, is niet te rechtvaar-
digen. Er is incoherentie en duplicatie 
in het beleid.'

Een gebrek aan overleg en afstem-
ming leidde er bijvoorbeeld toe dat 
het Vlaamse bevolkingsonderzoek naar 
borstkanker pas van start kon gaan in 
juni 2001 en niet in het voorjaar, toen 
de sensibiliseringscampagne van Kom 
op tegen Kanker liep. De reden? De 
nomenclatuurcode12 (een federale 
bevoegdheid) voor de screeningsmam-
mografie was nog niet klaar. 

Is er bereidheid tot meer overleg in 
verband met screening? We vroegen 
het aan Johan Pauwels. 'Er is veel 
overleg geweest en er is nog altijd een 
grote bereidheid tot overleg met de 
andere gemeenschappen en met de 
federale overheid. Maar dit overleg 

wordt bemoeilijkt omdat de politieke 
agenda's nu eenmaal verbonden zijn 
met verschillende regeerakkoorden en 
dus met verschillende prioriteiten en ver-
schillende begrotingen.'

Het gebrek aan afstemming ondermijnt 
bijvoorbeeld ook een optimalisering 
van de baarmoederhalskankerscree-
ning: hoewel de medische wereld 
in Vlaanderen (en Europa) het erover 
eens is dat vrouwen om de drie jaar 
een uitstrijkje moeten laten nemen, heeft 
het federale niveau beslist over een 
nomenclatuurcode voor een preven-
tief uitstrijkje dat om de twee jaar zal 
worden terugbetaald. 

Hier gaat het uiteraard niet alleen om 
een kwestie van afstemming tussen de 
verschillende overheidsniveaus. Ook 
de belangen van de artsen spelen een 
rol. Michiel Callens: 'Bij de onderhan-
delingen over de terugbetaling van het 
uitstrijkje tussen de ziekenfondsen en 
de artsenvertegenwoordigers vormt de 
wetenschap wel een basis, maar speelt 
ook een groot financieel luik mee. De 
artsen willen hun inkomen niet verlie-
zen. Daarom zijn de resultaten dikwijls 
compromissen.'

Bij het gebrek aan afstemming speelt 
ook het verschil tussen noord en zuid 
een rol. 'Je stelt hoe langer hoe meer 
vast dat er toch een aantal visies niet 
gelijk lopen,' gaat Dirk Dewolf verder, 
'je merkt dat de structuren in het zorg-
landschap verschillen en dat vooral de 
beleidsculturen tussen noord en zuid ver-
schillend zijn.' Ook de andere experts 
wijzen op die noord-zuidtegenstelling. 
Die komt heel duidelijk tot uiting bij 
de borstkankerscreening. Terwijl we in 
Vlaanderen toch al op een deelname-
graad van circa 40% zitten, komt de 
borstkankerscreening in Wallonië nog 
absoluut niet van de grond.

�.� Gebrek aan afstemming 
tussen de preventieve 
en curatieve gezond-
heidszorg

Een direct en belangrijk gevolg van de 
gesplitste bevoegdheid is een gebrek 
aan afstemming tussen de preven-
tieve en curatieve gezondheidszorg. 

Volgens Johan Pauwels is de opsplit-
sing tussen de twee in tegenspraak met 
het wetenschappelijk onderbouwde 
organisatiemodel voor de gezond-
heidszorg, het 'Innovative Care for 
Chronic Conditions' model, dat ook 
de steun geniet van de Wereldgezond- 
heidsorganisatie13. Dit model beklem-
toont onder andere dat curatieve en 
preventieve gezondheidszorg onlosma-
kelijk met elkaar verbonden zijn. Een 
opsplitsing tussen de twee vormt een 
hinderpaal voor de organisatie van een 
bevolkingsonderzoek.

Volgens gezondheidseconoom Lieven 
Annemans maken we onvoldoende 
gebruik van een aantal voordelen van 
ons systeem om de curatieve en preven-
tieve gezondheidszorg beter op elkaar 
af te stemmen. Het feit dat we in ons 
land vrij veel huisartsen hebben bijvoor-
beeld. 'Huisartsen worden verondersteld 
een dossier bij te houden van hun patiën-
ten, maar de mogelijkheden daarvan 
worden onvoldoende benut. De huisarts 
zou een soort – bij voorkeur elektronisch 
ondersteunde – preventiekaart kunnen 
bijhouden van zijn patiënten. Op die 
manier zou hij, onder meer, systematisch 
kunnen nagaan of zijn patiënten deel-
nemen aan een bevolkingsonderzoek 
en hen voorstellen om deel te nemen. 
Zo wordt de huisarts dus als het ware 
de coach van de patiënt die volledig 
op de hoogte is van het dossier van 
de patiënt, bij welke specialist die ook 
terechtkomt.' 

De huisarts wordt nu via het Riziv 
vergoed om een globaal medisch 
dossier van zijn patiënten bij te houden. 
Via een extra financiële ondersteuning 
zou hij gemotiveerd kunnen worden 
om ook een preventiedossier aan te 
leggen, aldus prof. Annemans, maar 
dat zal het Riziv niet doen, want preven-
tie behoort niet tot de bevoegdheden 
van het instituut. Het kabinet Vanackere 
bekijkt momenteel wel de mogelijk-
heden om met Vlaamse middelen via 
een kwaliteitsgerichte financiering een 
preventiebonus toe te kennen aan 
huisartsen, weet Johan Pauwels. Om 
de huisarts te belonen voor screening, 
merkt Erik Van Limbergen (LUCK) hierbij 
op, moet men zich baseren op het 
aantal patiënten uit zijn patiëntenbe-
stand dat zich heeft laten onderzoeken 

Prof. Lieven Annemans: 
'Voor de Vlaamse overheid 
zou het eenvoudiger zijn om 
haar gezondheidsdoelstellin-
gen te realiseren als ze ook 
beschikte over alle noodza-
kelijke beleidsinstrumenten.' 
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en niet op het aantal voorschriften dat 
hij heeft uitgeschreven. Ook moet reke-
ning worden gehouden met het aantal 
patiënten uit de doelgroep in zijn 
patiëntenbestand.

Willen we dat de huisarts optreedt als de 
coach van de patiënt, via het bijhouden 
van een globaal curatief en preventief 
medisch dossier, dan veronderstelt dit, 
ideaal gezien, dat iedereen een vaste 
huisarts heeft, zo menen onder meer 
Guido Van Hal (Regionaal Centrum 
voor Borstkankeropsporing Antwerpen) 
en Lieven Annemans. Een verplichte 
inschrijving is daarbij een optie. 

Maar in ons liberale gezondheids-
systeem is een verplichte inschrijving 
– overigens een federaal te regelen 
kwestie – niet evident. Dirk Dewolf: 'In 
de eenentwintigste eeuw kun je volgens 
mij burgers moeilijk verplichten om 
dingen te doen, maar je kunt het wel 
financieel aantrekkelijk maken, bijvoor-
beeld door het remgeld te verhogen 
voor patiënten die zich niet inschrijven 
bij een huisarts.' 

Johan Pauwels: 'De vrije keuze van 
arts is een belangrijk gegeven in onze 
maatschappij, al denk ik toch dat dit 
ook verzoenbaar kan zijn met een vaste 

huisarts.' Net als Lieven Annemans vindt 
hij echter dat het wel vlot mogelijk moet 
blijven om van vaste huisarts te verande-
ren en daarbij een kopie van het eigen 
patiëntendossier mee te nemen. 'Zo 
blijft de continuïteit van zorg gewaar-
borgd zonder dat er hiaten in de 
opvolging optreden. Als het overzicht 
van de medische opvolging nergens 
terug te vinden is, krijgt de patiënt mis-
schien alles in veelvoud aangeboden 
of helemaal niets. De vaste huisarts en 
een goed medisch dossier kunnen dit 
voorkomen.'

Mede door het ontbreken van de 
vaste inschrijving is het voor huisartsen 
momenteel bijzonder moeilijk om die 
patiënten uit hun patiëntenbestand te 

selecteren die tot de doelgroep van 
het bevolkingsonderzoek behoren, 
zegt Guido Van Hal. Een goed remin-
dersysteem in het elektronisch medisch 
dossier zou hem daarbij kunnen helpen, 
meent dr. Dewolf. De artsenvereniging 
Domus Medica werkt momenteel aan 
zo een systeem.

�.� Prestatiegeneeskunde

Het gebrek aan afstemming situeert 
zich volgens prof. Annemans nog op 
een ander niveau, namelijk op dat 
tussen de verschillende partijen die een 
rol moeten spelen in het bevolkingson-
derzoek: de huisartsen, specialisten 
en andere instanties die daar even-
tueel bij betrokken zijn. 'Het is niet 
altijd duidelijk wie welke rol heeft in 
het bevolkingsonderzoek. Bovendien 
heeft er ook altijd achter de schermen 
een strijd plaats voor een bepaalde 
rol.' Bijvoorbeeld: wiens taak is het 

om de vrouw uit te nodigen voor het 
bevolkingsonderzoek.

De strijd om bepaalde rollen in het bevol-
kingsonderzoek heeft veel te maken 
met het betalingssysteem in ons land, 
zo menen onder meer prof. Annemans, 
prof. Van Hal en dr. Callens. Artsen 
worden per prestatie betaald en niet 
forfaitair zoals in Nederland en Finland 
en ze staan ook enorm op hun vrijheid 
van therapie. Op de koop toe zijn er in 
ons land vrijwel geen limieten gesteld 
aan de medische consumptie. Kortom, 
ons liberale systeem, met nomenclatuur-
codes, speelt niet echt in het voordeel 
van de preventieve geneeskunde. Een 
diagnostische mammografie met echo-
grafie levert voor een radioloog meer 

op dan een screeningsmammografie. 
Dat is meteen ook een belangrijke reden 
waarom de diagnostische mammogra-
fie als verkapte screeningsmammografie 
zo moeilijk uit te roeien is. 

Hetzelfde geldt voor het baarmoe-
derhalsuitstrijkje. Wanneer artsen het 
voorgeschreven screeningsinterval 
van drie jaar respecteren, verdienen 
ze in principe drie keer minder dan 
wanneer ze hun patiënte elk jaar laten 
komen voor een uitstrijkje, zoals nu de 
gewoonte is. Ook de cytologielabs, die 
de uitstrijkjes onderzoeken, zien hun 
inkomsten in dat geval dalen. Kortom: 
voor artsen bestaat er momenteel geen 
financiële aansporing om vrouwen naar 
het screeningsprogramma te sturen.

De Vlaamse Gemeenschap heeft op 
dit ogenblik niet veel middelen om de 
medewerking van de artsen aan scree-
ningsprogramma's te verbeteren, zo 
menen Dirk Dewolf en Michiel Callens. 

Prof. Erik Van Limbergen: 
'Je moet een screeningspro-
gramma de tijd geven. De 
bevolking heeft enige tijd 
nodig om daaraan te wen-
nen en een bevolkingsonder-
zoek normaal te vinden.'

Dr. Michiel Callens: 'Bij de onderhandelingen over 

de terugbetaling van het uitstrijkje tussen  

de ziekenfondsen en de artsenvertegenwoordigers 

speelt ook een groot financieel luik mee.  

De artsen willen hun inkomen niet verliezen.'
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Hier duikt alweer de hinderpaal van 
de gesplitste bevoegdheid op. Artsen 
hebben momenteel alleen een relatie 
met het federale niveau. Strikt genomen 
kan de Vlaamse Gemeenschap de 
artsen niets opleggen en bijvoor-
beeld ook niet bestraffen. Zo heeft 
Vlaanderen geen hefbomen in handen 
om het oneigenlijke gebruik van de 
diagnostische mammografie of de 
overconsumptie van uitstrijkjes tegen 
te gaan. Vlaanderen is niet bevoegd 
voor de controle op de nomen-
clatuurcodes, terwijl de federale 
controlemechanismen niet afgestemd 
zijn op de screeningsmethodiek. 'De 
radioloog die de eerste lezing van 
een borstkankerscreening doet, wordt 
pas vergoed wanneer het ziekenfonds 
een attest heeft ontvangen voor de 

tweede lezing,' geeft Michiel Callens 
als voorbeeld. 'Maar de facturatie van 
de tweede lezing laat soms maanden 
op zich wachten, met het gevolg dat 
de eerste lezer al die tijd op zijn geld 
moet wachten. Bij een diagnostische 
mammografie krijgt hij wel meteen 
zijn centen. Op die manier motiveer 
je radiologen natuurlijk niet om deel te 
nemen aan het screeningsprogramma.' 
Daarbij komt nog dat de diagnosti-
sche mammografie en echografie de 
radioloog € 106 oplevert en de scree-
ningsmammografie slechts €  56.

Hoe kunnen we het onterechte gebruik 
van de diagnostische mammogra-
fie en het te frequent afnemen van 
uitstrijkjes door artsen in de huidige 
structuur tegengaan? Johan Pauwels: 
'Het financiële verschil in het nadeel 
van de screeningsmammografie moet 
worden weggewerkt. De financiering 
van de uitstrijkjes moet gekoppeld 
worden aan de Europese kwaliteits-
aanbevelingen ter zake met betrekking 

tot afname, registratie en opvolging.' 
Daarmee verwoordt hij meteen ook 
de mening van de andere experts. 
'Beide punten leggen we opnieuw op 
tafel bij de eerstvolgende interministe-
riële conferentie, zodra er een nieuwe 
regering is. Artsen die extra kwaliteits-
inspanningen leveren, verdienen ook 
aanmoediging en mogen zeker geen 
nadeel ondervinden.'

�.� Halfslachtige maatregelen

Een gevolg van onze liberale traditie 
is ook dat er voortdurend compromis-
sen moeten worden gesloten. 'Men 
wil niemand voor het hoofd stoten 
en dat leidt soms tot halfslachtige 
maatregelen,' aldus Guido Van Hal. 

Het tweesporenbeleid in de borstkan-
kerscreening is daar een voorbeeld 
van. De artsen namen het niet dat de 
vrouwen alleen rechtstreeks konden 
worden uitgenodigd door de regi-
onale screeningscentra en gingen 
op de barricaden staan. Uiteindelijk 
kwam er een compromis uit de bus. 
Een vrouw kan nu op twee manieren 
aan het bevolkingsonderzoek deel-
nemen. In eerste instantie is dat via 
een verwijzing van haar arts (spoor 
1). Gebeurt dat niet binnen de zes 
maanden nadat ze in aanmerking 
kwam, dan wordt ze rechtstreeks 
uitgenodigd door het regionale scree-
ningscentrum (spoor 2). Dit complexe 
systeem leidt er onder meer toe dat 
veel vrouwen in de praktijk niet om de 
24 maanden, maar ten vroegste om 
de 30 maanden een mammografie 
krijgen. Het tweesporenbeleid maakt 
het onmogelijk om de deelnamegraad 
aan het bevolkingsonderzoek naar 
borstkanker degelijk te berekenen, 
aldus Guido Van Hal. De Europese 

richtlijnen die hieromtrent bestaan, 
kunnen we in Vlaanderen niet gebrui-
ken. Nochtans is de deelnamegraad 
een belangrijke parameter voor de 
evaluatie van het bevolkingsonder-
zoek. Ook met betrekking tot de 
nieuwe nomenclatuurcode voor het 
preventieve uitstrijkje lijkt er weer een 
halfslachtige maatregel uit de bus te 
zullen komen, aangezien het niet om 
de drie maar om de twee jaar zal 
worden terugbetaald.

Dirk Dewolf bekijkt het compromis in 
verband met de twee sporen minder 
negatief: 'De bevolking en de artsen 
verwachten van ons toch een demo-
cratische ingesteldheid. De echte 
topdownbenadering zit niet in onze 
bestuurscultuur. Bovendien, eenmaal je 
een compromis hebt, zal waarschijnlijk 
ook het draagvlak groter zijn voor een 
bepaalde maatregel.' 

In landen waar er geen tweespo-
renbeleid bestaat en alle vrouwen 
rechtstreeks worden uitgenodigd, zoals 
onder meer in Nederland en Finland, 
verloopt de screening vlotter en is het 
wel mogelijk om de participatiegraad 
te berekenen zoals het hoort. Stappen 
we dan niet beter af van het huidige 
beleid? We vroegen het aan Johan 
Pauwels. 'Landen zonder tweesporen-
beleid kennen ook een heel andere 
organisatie van de gezondheidszorg. 
We moeten naar het totale plaatje 
kijken en ons van voldoende steun 
verzekeren van de zorgverstrekkers en 
de organisaties die actief zijn in de 
gezondheidszorg.'

�.� Geen traditie van overheids-
interventie

Als gevolg van de liberale traditie in 
de geneeskunde kent Vlaanderen ook 
weinig traditie op het vlak van een 
programmatorische overheidsaan-
pak in de gezondheidszorg, stelt Dirk 
Dewolf. Ook dat verklaart volgens hem 
waarom het organiseren van het bevol-
kingsonderzoek bij ons wat trager en 
moeizamer verloopt dan in landen als 
Nederland en Finland, die een meer 
centralistisch bestuur hebben en waar 
de overheid traditioneel een veel grotere 
rol speelt in de gezondheidszorg. Dat 

Prof. Guido Van Hal: 'Artsen zijn hoofdzakelijk  

curatief opgeleid. Maar bij het bevolkingsonderzoek 

gelden volledig andere principes. 

Daar ga je ervan uit dat iemand gezond is.'
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we die traditie niet hebben, beïnvloedt 
zowel de houding van de bevolking 
als die van de artsen ten opzichte van 
overheidsprogramma's. In tegenstelling 
tot de Nederlander staat de doorsnee 
Vlaming weigerachtig tegenover alles 
wat met de overheid te maken heeft, zo 
beaamt ook Guido Van Hal. Patiënten 
stellen veel meer vertrouwen in hun arts 
dan in een overheidsboodschap, aldus 
Dirk Dewolf. 'Op zich is daar natuurlijk 
niets mis mee, maar als de boodschap-
pen van overheid en arts tegenstrijdig 
zijn, zit je natuurlijk met een probleem 
voor je screeningsprogramma.' 

Toch merkt dr. Dewolf meer en meer een 
kentering in de houding van de Vlaamse 
artsen. 'In de nieuwe werkgroep over 
de preventie van baarmoederhals-
kanker zijn enkele zaken veel beter 
bespreekbaar geworden dan tien jaar 
geleden, zoals het verminderen van de 
frequentie van de uitstrijkjes. De geesten 
zijn duidelijk gerijpt.' 

'Je moet een screeningsprogramma ook 
de tijd geven,' merkt Erik Van Limbergen 
op in verband met de deelname aan 
de borstkankerscreening. 'Een bevol-
king heeft enige tijd nodig om daaraan 
te wennen en een bevolkingsonderzoek 
normaal te vinden. De gemeenten waar 
wij al vanaf de start van het programma 
een heel goede participatie noteren, 
zijn juist die waar voordien al tien jaar 
proefprojecten liepen. In die gemeen-
ten, onder meer in Noord-Limburg, 
komen we nu al aan een dekkings-

graad door screeningsmammografie 
van 65 à 71%. Daar zitten we dus 
bijna aan de beoogde 75%. Het 
zijn vooral de artsen die gemotiveerd 
moeten worden om van de ingebur-
gerde opportunistische screening over 
te stappen op het kwaliteitsgecontro-
leerde screeningsprogramma.'

De regionale screeningscentra merken 
trouwens sinds het najaar van 2006 
een toename van het aantal scree-
ningsmammografieën. De Dag tegen 
Kanker van 14 september 2006 van 
de VLK, waar alle betrokkenen tijdens 
een academische zitting samenkwa-
men om een nieuwe impuls te geven 
aan het bevolkingsonderzoek, en ook 
de Kom op-campagne Laat wat Zien 
van begin 2007, zullen hiertoe onge-
twijfeld hebben bijgedragen.

�.� Gebrekkige kennis en 
verkeerde perceptie van 
preventieve gezond-
heidszorg en bevolkings-
onderzoek

Het feit dat veel artsen nog altijd opteren 
voor een diagnostische mammografie 
met echografie of dat ze jaarlijks een 
uitstrijkje willen blijven nemen, heeft niet 
alleen te maken met financiële motie-
ven. Zowel Guido Van Hal als Michiel 
Callens wijzen erop dat artsen eigen-
lijk te weinig weten over preventieve 
gezondheidszorg en over de principes 
van een bevolkingsonderzoek. Prof. 

Van Hal: 'Artsen zijn hoofdzakelijk 
curatief opgeleid. Ze zijn erop getraind 
elk letsel te vinden en willen daarom 
blijven zoeken tot ze er een vinden. 
Maar bij het bevolkingsonderzoek 
gelden volledig andere principes dan 
bij een curatieve benadering. Daar 
ga je ervan uit dat iemand gezond is.' 
Volgens Michiel Callens zouden artsen 
in hun navorming wat meer vertrouwd 
moeten worden gemaakt met de prin-
cipes van bevolkingsonderzoek vóór 
het screeningsprogramma van start 
gaat. Dirk Dewolf: 'Artsen hebben ook 
nooit geleerd om te werken met popu-
laties. Ze hebben niet het gevoel dat ze 
verantwoordelijkheid dragen voor de 
gezondheid van een bevolking.' 

5. (Uit)wegen  
uit de impasse
Door de manier waarop de bevoegd-
heden in de gezondheidszorg nu 
verdeeld zijn en onze liberale traditie in 
de gezondheidszorg komt de organisa-
tie van (nieuw) bevolkingsonderzoek in 
Vlaanderen wat trager en moeizamer 
op gang dan in onze voorbeeldlanden. 
We schoven al enkele deeloplossingen 
naar voren. Zijn er ook allesomvattende 
oplossingen? 

�.1 Homogeen bevoegd-
heidspakket

De meest radicale oplossing is uiter-
aard om van de gezondheidszorg 
een homogeen bevoegdheidspakket 
te maken. Dat zou betekenen dat alle 
bevoegdheden naar de gemeenschap-
pen gaan of dat alles weer federaal 
wordt. Die laatste optie ligt veel minder 
voor de hand. Of deze politieke beslis-
sing op termijn mogelijk zal of kan zijn, 
hangt uiteraard af van het politieke 
klimaat. Een homogeen bevoegdheids-
pakket zou veel van de hoger vermelde 
hinderpalen bij de screening (en in de 
gezondheidszorg in het algemeen) 
meteen uit de weg ruimen of het in elk 
geval veel makkelijker maken om ze 
weg te werken, zo menen onze experts. 
Ook de Vlaamse Gezondheidsraad 
steunt een homogeen bevoegdheids-
pakket14. Lieven Annemans verduidelijkt 

De regionale screeningscentra merken sinds het najaar van 2006 
een toename van het aantal screeningsmammografieën.
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deze visie: 'In haar preventiebeleid werkt 
Vlaanderen met gezondheidsdoelstellin-
gen: meetbare en algemeen aanvaarde 
doelstellingen die de overheid in een 
bepaalde periode wil realiseren. Het 
is belangrijk dat deze doelstellingen 
kunnen worden opgesteld op het 
niveau van de gemeenschap, in functie 
van haar gezondheidsbehoeften. De 
gezondheidsproblematiek in Wallonië 
is anders dan in Vlaanderen. Bovendien 
zou het voor de Vlaamse overheid een-
voudiger zijn om deze doelstellingen te 
realiseren, als ze ook beschikte over alle 
noodzakelijke beleidsinstrumenten.' 

�.� Uitbreiding van de 
gemeenschapsbevoegd-
heid voor preventie 

Een mogelijke tussenoplossing zou erin 
kunnen bestaan de bevoegdheid van 
de gemeenschappen voor preventie 
uit te breiden, aldus Lieven Annemans. 
Alles wat met preventie te maken heeft, 
wordt dan een Vlaamse bevoegdheid. 
Uiteraard houdt dit ook de overheve-
ling van de nodige budgetten in. Dat 
lijkt natuurlijk in strijd met een homogeen 
bevoegdheidspakket en een integraal 
beleid, vandaar dat het volgens prof. 
Annemans ook maar een eerste tussen-
stap kan zijn. Vlaanderen zou op die 
manier ook beslissingen kunnen treffen 
in verband met technische prestaties van 
artsen voor preventieve doeleinden. In die 
oplossing zou ook het bijhouden van een 
preventiedossier door de huisarts passen, 
aldus Lieven Annemans. Ook Michiel 

Callens is te vinden voor een oplossing 
in deze richting: 'We zouden evengoed 
een systeem kunnen hebben waarbij die 
technische prestaties in het bevolkings-
onderzoek niet via het Riziv worden 
vergoed, maar waarbij artsen voor hun 
medewerking aan het bevolkingsonder-
zoek gewoon worden betaald door de 
Vlaamse Gemeenschap.'

Volgens Johan Pauwels zou deze oplos-
sing al een stap vooruit betekenen. 
'Het zou eventueel mogelijk zijn om de 
middelen die het Riziv nu besteedt aan 
preventie, te inventariseren en via een 
bijzondere wet over te maken aan de 
gemeenschappen.' Maar ook deze 
oplossing ligt politiek niet voor de hand. 
'Omdat er via een bijzondere wet moet 
worden gewerkt, is een zeer ruime poli-
tieke consensus vereist.'

Tijdens de federale regeringsonderhande-
lingen over de gezondheidszorg kwam 
ook de ziektepreventie op tafel. De 
Vlaamse onderhandelaars waren hierbij 
vragende partij om de materie volledig 
over te hevelen naar de gemeenschap-
pen. De Franstalige partijen verzetten zich 
hier echter tegen. Bij het afsluiten van de 
eindredactie van dit artikel eind november, 
was er nog altijd geen regeerakkoord.

�.� Informatisering als instru-
ment voor monitoring 

De bovenstaande oplossingen klinken 
theoretisch mooi, maar zijn wellicht nog 
niet voor morgen. Intussen moeten we 

ook in de huidige context naar verbe-
tering streven, meent Lieven Annemans. 
Bovendien lossen homogene bevoegd-
heidspakketten niet automatisch de 
problemen op die verbonden zijn aan 
een overwegend prestatiegefinancierde 
geneeskunde. Extra financiering voor 
het bijhouden van een medisch dossier 
(curatief en preventief) bij een vaste huis-
arts zou een stap vooruit zijn, maar ook 
een allesomvattende informatisering van 
de gezondheidszorg kan een enorme 
verbetering betekenen, zo meent prof. 
Annemans. Ook Michiel Callens wijst 
erop dat het in toenemende mate elektro-
nisch beschikbaar zijn van veel gegevens 
voordelen biedt voor de organisatie van 
het bevolkingsonderzoek.

Lieven Annemans: 'Op die manier wordt 
alles heel snel zichtbaar voor de auto-
riteiten. Dat zou enorm goed zijn om 
overconsumptie uit de wereld te helpen. 
Als je goed kunt monitoren wat er alle-
maal gebeurt in de gezondheidssector 
(bijvoorbeeld het aantal diagnostische 
mammografieën die de verschillende 
artsen voorschrijven), kun je ook bijsturen. 
In eerste instantie zou die bijsturing zelfs 
kunnen gebeuren door middel van een 
soort "peer review", via de artsen onder-
ling. Pas na enkele vergeefse pogingen 
tot bijsturing door "peers" zou dan een 
penalisering kunnen volgen. Een infor-
matiesysteem mag nooit vervallen in een 
heksenjacht, want dan mist het zijn con-
structieve doel van bij de start.'

'Een goede kwaliteitscontrole veronderstelt 
dat elke zorgverlener informatie krijgt over 
zijn voorschrijfgedrag en over de mate 
waarin dit voorschrijfgedrag afwijkt van 
de wetenschappelijke richtlijnen,' reageert 
Johan Pauwels. Als een huisarts zwart op 
wit te zien krijgt dat hij ten opzichte van 
de richtlijnen veel te weinig vrouwen door-
verwijst naar het bevolkingsonderzoek 
voor borstkanker, kan dit hem motiveren 
om het beter te doen.

6. Wat kan (nog) 
beter in ons bevol-
kingsonderzoek?
Los van de in onze cultuur en gezond-
heidszorg ingebedde factoren wezen 

De Kom op-campagne van begin 2007 zorgde voor een grotere 
deelname aan het bevolkingsonderzoek.
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de geconsulteerde experts op een 
aantal aspecten die momenteel (nog) 
niet optimaal verlopen in het Vlaamse 
bevolkingsonderzoek. Wat sommige 
van die aspecten betreft kunnen we 
heel wat opsteken van de Finnen en de 
Nederlanders, zo blijkt. Qua structuur van 
de gezondheidszorg kunnen we Finland 
en Nederland uiteraard niet vergelijken 
met Vlaanderen. Beide landen kennen 
een systeem van forfaitaire geneeskunde 
en hebben een lange traditie van over-
heidsinterventie in de gezondheidszorg, 
maar ondanks die verschillen kunnen we 
enkele zaken van hen leren. 

�.1 Coördinatie en praktische 
organisatie

Zowel in Finland als in Nederland 
worden de screeningsprogramma's 
centraal gecoördineerd. In Finland 
gebeurt dat door het Mass Screening 
Registry, dat deel uitmaakt van het 
Finse Cancer Registry, in Nederland 
sinds 2006 door het Centrum voor 
Bevolkingsonderzoek van het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu. 

In landen waar de screening meer 
centraal wordt georganiseerd, blijkt de 
opkomst aanzienlijk hoger dan in landen 
met een meer gedecentraliseerde orga-
nisatie, zegt onze Nederlandse expert 
André Verbeek. In onze twee voorbeeld-
landen is dat duidelijk het geval. 

In Vlaanderen ontbreekt die centrale 
coördinatie. Voor het Vlaamse bevol-
kingsonderzoek naar borstkanker 
werken de vijf regionale screeningscen-
tra wel samen binnen het Consortium 
der Vlaamse Screeningscentra. Erik 
Van Limbergen en Dirk Dewolf vinden 
dat die samenwerking de kwaliteit 
van het bevolkingsonderzoek dui-

delijk verhoogt. Zo wordt er vanuit 
het consortium hard gewerkt om de 
verschillen in kwaliteitsparameters en 
deelnamecijfers die nu nog tussen 
de borstkankerscreeningscentra 
bestaan, weg te werken. 'De huidige 
provinciale organisatie van de baar-
moederhalskankerscreening, met vier 
erg heterogene programma's, laat 
heel duidelijk zien dat het anders 
moet,' aldus Marc Arbyn. 

Een ander groot verschil tussen 
Vlaanderen en onze voorbeeldlanden 
is de scheiding tussen de curatieve en 
de preventieve omgeving. De borstkan-
kerscreening gebeurt in beide landen 
in aparte onderzoekseenheden, in 
Nederland zijn de meeste zelfs mobiel 
(mammobielen). Een voordeel van 
deze aanpak is dat vrouwen het bevol-
kingsonderzoek niet meteen associëren 
met ziekte. Wanneer het onderzoek 
plaatsvindt in een ziekenhuisomgeving, 
is de kans groter dat een vrouw moet 
wachten vanwege een spoedgeval. In 
die omstandigheden bestaat het gevaar 
dat ze bij een volgende screenings-
ronde afhaakt.

Toch heeft een volledig gescheiden 
preventief circuit ook nadelen. Erik 
Van Limbergen: 'Op een congres in 
Nijmegen werd precies gesteld dat het 
volledig afscheiden van de curatieve 
sector een probleem is voor de scree-
ning in Nederland. Er is geen zicht 
meer op het verloop van bijkomende 
onderzoeken. Zo wordt in de curatieve 
sector soms beslist om de aangeraden 
bijkomende onderzoeken toch maar 
niet te doen, omdat men oordeelt dat 
een als afwijkend beschreven scree-
ningsmammo toch niet afwijkend is. De 
doorstroming van informatie loopt hier 
duidelijk niet goed. Het ondoordacht 
volledig afscheiden van de curatieve 

sector leidt dus ook tot problemen.’ 
Bovendien, doordat het preventieve 
en het curatieve circuit in Vlaanderen 
niet gescheiden zijn, profiteert ook het 
curatieve circuit van de strenge kwa-
liteitscriteria die voor de apparatuur 
in het bevolkingsonderzoek worden 
gesteld. De diagnostische mammogra-
fie wordt immers meestal met dezelfde 
apparatuur genomen.

Een volledig gescheiden preventief 
circuit is in België en Vlaanderen dus 
niet wenselijk, maar anderzijds moet 
preventie wel doordringen als een 
belangrijke tak in de geneeskunde. 
'Het is niet iets wat je ergens tussendoor 
doet,' merkt Michiel Callens op. En dat 
vergt volgens hem toch wel wat reor-
ganisatie. 'Radiologen zouden vaste 
screeningsdagen moeten inlassen, 
waarop ze niets anders doen.' 

Ook het inschakelen van paramedici 
kan de organisatie van het bevol-
kingsonderzoek optimaliseren. Bij ons 
worden (opportunistische) uitstrijkjes 
hoofdzakelijk genomen door gynae-
cologen. In 2000 werd slechts één 
vijfde van de uitstrijkjes in het Vlaamse 
Gewest uitgevoerd door huisartsen3. Dit 
betekent dat vrouwen voor een preven-
tief uitstrijkje vaak lang in de wachtzaal 
moeten zitten, bijvoorbeeld omdat de 
gynaecoloog is weggeroepen voor 
een bevalling. Dat is niet motiverend. 
Het inschakelen van paramedici kan 
hier een oplossing bieden. Als speciaal 
opgeleide verpleegkundigen uitstrijkjes 
nemen, hoeven vrouwen niet meer 
te wachten op de gynaecoloog. In 
Finland en Nederland gebeurt dat nu 
al. In Nederland neemt de assistente 
van de huisarts of de huisarts zelf het 
preventieve uitstrijkje af. In Finland voert 
een vroedvrouw of een daarvoor opge-
leide verpleegster het uitstrijkje uit. 

In de borstkankerscreening werken al 
paramedici mee en dat zorgt voor een 
efficiënter tijdsgebruik. Net als in onze 
modellanden worden screeningsmam-
mografieën (vier foto's) in Vlaanderen 
genomen door röntgenlaboranten. 'In een 
goed georganiseerd afsprakensysteem 
zijn per uur zes tot zeven mammografieën 
mogelijk,' aldus Erik Van Limbergen. 'De 
beoordeling van de mammografie gebeurt 
door twee radiologen. Radiologen lezen 

Prof. André Verbeek: 'In landen waar de screening 

meer centraal wordt georganiseerd,  

blijkt de opkomst aanzienlijk hoger dan in landen  

met een meer gedecentraliseerde organisatie.'
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ongeveer veertig tot vijftig screeningsmam-
mo's per uur. In het opportunistische circuit 
is er een minder efficiënte turnover. In 85% 
van de gevallen wordt naast een mam-
mografie (met zes opnames) ook nog een 
echografie voorgeschreven en ook de 
rapportering is niet zo gestandaardiseerd 
en geautomatiseerd als in het screenings-
programma. Bij een screeningsmammo 
is normaal slechts in 3% van de gevallen 
een meer omstandige beschrijving nodig. 
Een diagnostische mammo met echo 
vraagt al snel vijftien tot twintig minuten 
inzet van de radioloog zelf. Door het 
overmatige gebruik van de diagnostische 
mammografie kampt het bevolkingson-
derzoek met capaciteitsproblemen,' zegt 
prof. Van Limbergen. In sommige regio's 
kunnen de radiologiediensten de vraag 
naar screeningsmammografieën niet aan. 
Een verschuiving van diagnostische naar 
screeningsmammografieën zou volgens 
hem extra capaciteit kunnen creëren.

�.� Gegevensregistratie en 
evaluatie 

Een goede verzameling en registratie 
van gegevens zijn noodzakelijk om een 
screeningsprogramma te kunnen evalu-
eren, zo beamen de experts. Maar in 
Vlaanderen staat dit nog in de kinder-
schoenen. 'Uit de borstkankerscreening 
hebben we geleerd dat dit veel moei-
lijker is dan algemeen wordt gedacht,' 
geeft Dirk Dewolf toe. 'De gegevens 

zitten overal en het is een hele kunst om 
ze bij elkaar te krijgen.'

In het ideale screeningsscenario heeft 
elk screeningsprogramma een scree-
ningsregister, met de nodige links naar 
een kankerregister en liefst ook naar een 
up-to-date bevolkings- en doodsoorza-
kenregister. De Finse screening, die aan 
al deze voorwaarden voldoet, kan hier 
als benijdenswaardig voorbeeld gelden. 
Toch merken we ook één schoonheids-
foutje. Marc Arbyn: 'Finland heeft geen 
gegevens over opportunistische borstkan-
ker- en baarmoederhalskankerscreening. 
Via het Intermutualistisch Agentschap 
beschikt onze overheid wel over – zij 
het louter administratieve – gegevens 
over zowel de opportunistische mam-
mografieën als uitstrijkjes.'

Ook de Nederlanders hebben zowel 
een uitstrijkjes- als een borstkanker-
screeningsregister, met een link naar 
het kankerregister. Die koppeling is 
belangrijk voor het bepalen van inter-
valkankers. Dit zijn kankers die worden 
ontdekt in de periode tussen twee 

screeningsonderzoeken. Het aantal 
intervalkankers is een van de parame-
ters in de kwaliteitsevaluatie van een 
screeningsprogramma. Een link met het 
doodsoorzakenregister is er nog niet, 
maar daar wordt aan gewerkt, zowel 
technisch als juridisch, aldus prof. 
Verbeek. 

Vlaanderen staat op dit gebied nog 
minder ver. De database van de borst-
kankeropsporing, Herakles, is pas sinds 
2007 helemaal gebruiksklaar. In het 
najaar van 2007 diende het Consortium 
Borstkankerscreening een aanvraag in 
bij de Stichting Kankerregister voor een 
koppeling van de gegevens van de data-
banken van de vijf screeningscentra aan 
het kankerregister. Zeer recent zijn de 
voorbereidingen gestart voor het opspo-
ren van intervalkankers, aldus Liesbet Van 
Eycken van de Stichting Kankerregister. 
Het is de bedoeling dat dit minstens 
jaarlijks zal gebeuren. Technisch 
gezien is deze koppeling geen pro-
bleem, aangezien beide registers 
gemachtigd zijn om te werken op basis 
van het rijksregisternummer. Maar er 
zijn nog twee kanttekeningen te maken 
bij de concrete realisatie. De Stichting 
Kankerregister heeft sinds december 
2006 een wettelijke basis om per-
soonsgegevens (rijksregisternummer) 
met medische gegevens (tumorkarakte-
ristieken en behandeling) te registreren. 
Om een koppeling met een ander 
register, zoals in dit voorbeeld het 
screeningsregister, mogelijk te maken, 
moet volgens deze wetgeving een 
apart dossier worden ingediend bij de 
Privacycommissie. Een tweede opmer-
king betreft de beschikbaarheid van de 

gegevens. Sinds maart 2007 zijn er 
incidentiegegevens van het jaar 2003 
gepubliceerd voor Vlaanderen. Dit 
betekent dat we op dit ogenblik maar 
gegevens voor één screeningsronde 
kunnen bekijken en dat de kankerre-
gistratie dus nog wel een achterstand 

Dr. Liesbet Van Eycken: 'Zeer recent zijn de voorbereidingen gestart 
voor het opsporen van intervalkankers. Het is de bedoeling dat dit 
minstens jaarlijks zal gebeuren.'

Dr. Marc Arbyn: 'Een Vlaams (of Belgisch)  

uitstrijkjesregister zou meteen ook een betere controle 

van de "overconsumptie" mogelijk maken.'
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in te halen heeft. Het registratiejaar 
2004 moet eind 2007, begin 2008 
zijn afgerond en ook het registratie-
jaar 2005 is bijna klaar. Liesbet Van 
Eycken: 'We mikken op een achter-
stand van maximum twee jaar, wat 
internationaal wordt beschouwd als 
een prima interval.' Finland bijvoor-
beeld haalt die termijn.

Wat een Vlaams uitstrijkjesregister 
betreft, hebben we wel nog een heel 
eind te gaan. Momenteel hebben 
alleen Antwerpen, Vlaams-Brabant en 
Limburg een apart uitstrijkjesregister. 
'Een Vlaams (of Belgisch) uitstrijkjes-
register zou meteen ook een betere 
controle van de "overconsumptie" 
mogelijk maken,’ aldus Marc Arbyn. 
De Stichting Kankerregister lijkt de per-

fecte kandidaat om dit uitstrijkjesregister 
bij te houden, aangezien zij nu ook 
al gegevens krijgt van de laboratoria 
voor cytopathologie. De komst van het 
hpv-vaccin maakt ook een vaccinatiere-
gister noodzakelijk. In de rapporten van 
de Hoge Gezondheidsraad en in een 
rapport van het Federaal Kenniscentrum 
voor de Gezondheidszorg15 van 

oktober 2007 wordt gepleit voor één 
centraal register voor screening en vac-
cinatie, gekoppeld aan de gegevens 
van het kankerregister.

Ook voor de evaluatie van gegevens 
gelden de Finnen als schoolvoorbeeld. 
Alle evaluatie gebeurt vanuit het Mass 
Screening Center. Ook Marc Arbyn zou 
de evaluatie van de screenings het liefst 

vanuit één plaats zien gebeuren, waar 
experts op het gebied van informatica, 
administratie en epidemiologie samen 
zitten. Nu is de expertise verspreid over 
verschillende organisaties en dat komt 
de evaluatie van het bevolkingsonder-
zoek niet ten goede. Vooral Wallonië 
heeft hier heel wat ondersteuning nodig, 
aldus Marc Arbyn. Dat een meer centrale 
evaluatie voor de drie bevolkingsonder-
zoeken de te volgen weg is, was ook 
een van de conclusies op het Riziv-sym-
posium van 8 december 2006, waar 
een stand van zaken werd opgemaakt 
van de kankerscreening in België.

Voor de borstkankerscreening hebben 
de vijf Vlaamse screeningscentra (uni-
versitaire en niet-universtaire centra) zich 
dus verenigd in een consortium. Dat 
consortium stemt de borstkankerscree-
ningsprocedures onderling op elkaar 
af. Het voert gezamenlijke evaluaties 
en rapportering naar de overheid uit en 
maakt daarbij gebruik van de expertise 
die in deze vijf centra aanwezig is. 

Volgens Lieven Annemans passen we 
de typische kwaliteitscirkel (plannen, 
uitvoeren, evalueren en bijsturen) 
nog niet optimaal toe. 'Evalueren en 
bijsturen zit nog niet voldoende inge-

Johan Pauwels: 'Een goede kwaliteitscontrole  

veronderstelt dat elke zorgverlener informatie krijgt 

over zijn voorschrijfgedrag en over de mate waarin 

dit afwijkt van de wetenschappelijke richtlijnen.'

Enkele beleidsvoorstellen

• Vlaanderen moet de Europese adviezen over bevolkingsonderzoek zo snel mogelijk in de praktijk omzetten. De werkgroe-
pen voor de preventie van baarmoederhalskanker en dikkedarmkanker die in het kader daarvan recentelijk zijn opgestart, 
leveren goed werk. Het is aan de Vlaamse overheid om de door hen geformuleerde adviezen vervolgens onverwijld 
om te zetten in gezondheidsdoelstellingen en de nodige mensen en middelen te voorzien om die ook daadwerkelijk te 
realiseren. 

• De bevoegdheidsverdeling tussen de Vlaamse en de federale overheid op het vlak van de gezondheidszorg moet her-
bekeken worden, zodat Vlaanderen alle instrumenten in handen krijgt om zijn gezondheidsdoelstellingen te realiseren. 
Wanneer de artsen voor preventief handelen bijvoorbeeld zouden worden betaald door de Vlaamse overheid (via het 
financieren van de preventiekaart), zou Vlaanderen het ook gemakkelijker hebben om de artsen door middel van deze 
betalingen meer te stimuleren.

• Tegenover gezondheidsdoelstellingen moet ook een budget staan dat de realisatie van die doelstellingen mogelijk kan 
maken. 

• Een informatisering van de gegevensstromen in de gezondheidszorg kan bijdragen tot een betere opvolging van het voor-
schrijfgedrag van de artsen. Door een terugkoppeling van gegevens over hun voorschrijfgedrag via een systeem van peer 
review kunnen artsen gemotiveerd worden om vrouwen door te verwijzen naar een georganiseerd bevolkingsonderzoek 
in plaats van een opportunistische screening.

• Eén centrale coördinerende instelling waar alle expertise met betrekking tot de organisatie en de evaluatie van alle screenings-
programma's samengebracht is, kan de organisatie en de kwaliteit van nieuw bevolkingsonderzoek bevorderen. In Vlaanderen 
bestaat dit voor borstkankerscreening al in de vorm van het Consortium der Regionale Vlaamse Screeningscentra.

• Er moet een snelle realisatie komen van de preventieregistratiesystemen en de koppeling ervan met bestaande registratie-
systemen die nodig zijn voor de evaluatie van het bevolkingsonderzoek.

• Artsen zouden meer kennis moeten hebben van de principes van preventieve geneeskunde en screening.
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bakken in ons beleid.' Als het aan 
prof. Annemans ligt, zou die evalua-
tie op het vlak van de individuele arts 
moeten gebeuren, gekoppeld aan de 
eerder vermelde peer review. Johan 
Pauwels vindt wel dat Vlaanderen 
op de goede weg is. Dat bewijst het 
feit dat er sinds 2006 een jaarlijks 
evaluatiemoment is van het borstkan-
kerprogramma met alle betrokken 
actoren.

�.�. Gezondheidsdoelstellingen

V laande ren  we r k t  voo r  z i j n 
preventiebeleid met gezondheids-
doelstellingen. Door het formuleren 
van specifieke, meetbare en alge-
meen aanvaarde doelstellingen die 
de overheid in een bepaalde periode 
wil realiseren, legt zij accenten 
binnen het preventieve gezondheids-
beleid. Op dit ogenblik zijn er zes 
gezondheidsdoelstellingen geformu-
leerd. De gezondheidsdoelstelling 
over de borstkankeropsporing is de 
enige met betrekking tot kankerpre-
ventie door een bevolkingsonderzoek. 

Johan Pauwels laat weten dat er op 
termijn ook gezondheidsdoelstel-
lingen over baarmoederhalskanker, 
darmkanker en huidkanker komen. 
Lieven Annemans, die het werken 
met gezondheidsdoelstellingen ziet 
als de basis van een goed gezond-
heidsbeleid, waarschuwt wel dat 
het niet volstaat om een doelstelling 
te formuleren. Er is ook een inschat-
ting nodig hoeveel het zal kosten 
om de doelstelling te bereiken en de 
overheid moet dan het engagement 
nemen om dat budget vrij te maken. 
Het heeft geen zin een doelstelling te 
formuleren over deelname aan een 
screeningsprogramma als er geen 
geld tegenover staat. Er is ook nood 
aan goed opgeleid personeel om de 
screeningsprogramma's op te zetten 
en te evalueren, voegt Marc Arbyn 
hieraan toe. 

Cathy rigolle
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allerlei recente ontwikkelingen in de 
Belgische en Vlaamse gezondheids-
zorg beïnvloeden de psychosociale en 
medische rechten van de kankerpa-
tiënt. Enkele korte berichten brengen 
het belangrijkste nieuws uit 2007 over 
dit thema.

De sociale omka-
dering van kinderen 
met kanker: evolu-
ties sinds 2003 
In 2003 stelde de VLK samen met de 
sociale diensten van de kinderkankeraf-
delingen van de Vlaamse ziekenhuizen 
een dossier op over knelpunten in de 
sociale omkadering van kinderen met 
kanker1. Vier jaar later maakt de VLK 
samen met deze sociale diensten een 
stand van zaken op. Welke vooruit-
gang is er geboekt? Welke knelpunten 
blijven bestaan? 

Ouders die hun werk willen onderbre-
ken om voor hun ernstig zieke kind te 
zorgen, kunnen gedurende één jaar 
gebruik maken van het zorgverlof. 
Sinds 2003 is de regelgeving hierover 

op verschillende punten verbeterd. De 
wachttijd tussen de aanvraag en de 
aanvang van het zorgverlof is vermin-
derd van maximaal twee maanden 
tot één week. In juli 2005 zijn de 
uitkeringen voor het zorgverlof ook 
sterk verhoogd. Voor het voltijds verlof 
bedroeg de uitkering tot juni 2005  
€ 501,79. Nu bedraagt ze € 615,56 
per maand (nettobedragen)2. Voor 
alleenstaande ouders is het recht op 
zorgverlof verlengd van één tot twee 
jaar3. Tot het vorige schooljaar konden 
werknemers uit het onderwijs nog geen 
beroep doen op zorgverlof, maar sinds 
1 september 2007 is dit recht er nu ook 
voor hen4. 

Voor kinderen met een handicap of 
een ernstige chronische ziekte kunnen 
ouders een verhoogde kinderbijslag 
krijgen. Vier jaar geleden kon de 
toekenningsprocedure soms lang 
aanslepen, vier à zes maanden. 
De Federa le Overheidsdiens t 
(FOD) Sociale zekerheid slaagde 
er intussen in om de gemiddelde 

afwerkingstermijn terug te brengen 
tot gemiddeld 3,2 maanden voor 
de Nederlandstalige dossiers. De 
ervaringen van de sociale diensten 
zelf zijn tegenstrijdig. Sommigen 

merken dat de goedkeuring er vaak 
al na twee maanden is, volgens 
anderen is het nog altijd langer dan 
drie maanden wachten. Een ander 
knelpunt was het onderzoek door 
de controlearts van de FOD. Een 
bezoek aan een spreekkamer van 
een dokter kan voor een kind met 
kanker gevaarlijk zijn, bijvoorbeeld 
wegens de verlaagde immuniteit. Het 
is dan ook een vooruitgang dat de 
FOD sinds juni 2007 ook kan oorde-
len op basis van een medisch verslag 
van de behandelende arts. Maar die 
bijzondere procedure geldt alleen 
wanneer de levensprognose op korte 
termijn bedreigd is. Bovendien moet 
voldaan zijn aan een bijkomende 
voorwaarde. Het kind moet bijvoor-
beeld een behandeling krijgen die 
de immuniteit ondergraaft5. Enkele 
maatschappelijk werkers vinden de 
formulering van deze voorwaarden 
wel wat vaag, zodat het onduidelijk 
is welke kinderen precies in aanmer-
king komen voor de vrijstelling van het 
onderzoek door de controlearts. 

Soms komen de ouders door de kosten 
voor de behandeling in financiële pro-
blemen. In bepaalde omstandigheden 
kan het Bijzonder Solidariteitsfonds 
(BSF) een uitweg bieden. Dit fonds 
van het Riziv komt tussen voor dure 
behandelingen die normaal niet terug-
betaalbaar zijn, omdat het gaat om 
een innovatie, een zeldzame toepas-
sing van een verstrekking of om een 
zeldzame aandoening3. Zo krijgen 
kinderen met kanker soms een duur 
geneesmiddel toegediend dat alleen 
terugbetaald wordt voor de behande-
ling van volwassen kankerpatiënten. 
Hier biedt het BSF nu vaak een 
uitweg, al vraagt het BSF wel heel 
wat documenten die bewijzen dat 
de behandeling werkelijk nodig is. 
Daardoor blijft de administratieve last 
zwaar. Het beslissingscollege van het 
BSF blijft ook heel onbereikbaar voor 
maatschappelijk werkers die bijko-
mende uitleg willen geven over een 
dossier of vragen willen stellen over 
een genomen beslissing. 

2007 IN VOGELVLUCHT

De regelgeving over het zorgverlof voor een ernstig ziek kind is 
de laatste jaren op verschillende punten verbeterd.
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Voor chronisch zieke kinderen tot 
achttien jaar biedt het BSF ook een 
uitgebreidere tussenkomst. Zij kunnen 
een vergoeding krijgen voor medische 
kosten die verband houden met de 
behandeling maar die niet worden 
terugbetaald door het ziekenfonds. Het 
gaat hier niet noodzakelijk om een inno-
vatie, een zeldzame toepassing van een 
verstrekking of een zeldzame aandoe-
ning. Allerlei kosten voor bijvoorbeeld 
verbandmateriaal, niet-terugbetaalde 
medicatie, sondes en toestellen komen 
in aanmerking. Het gezin moet wel 
eerst € 650 uit eigen zak betalen3. 
Over dit onderdeel van het BSF zijn de 
maatschappelijk werkers kritischer. Het 
BSF vraagt allerlei bewijsstukken  om de 
uitgaven te staven, zoals een uitgebreid 
behandelingsplan, een samenvattende 
lijst van de onkosten en de betalingsbe-
wijzen. Dat zorgt voor een onredelijke 
administratieve belasting. Het BSF voor 
kinderen krijgt dan ook slechts een 
tiental dossiers per jaar toegestuurd. 

In 2003 vroeg de VLK een terugbeta-
ling van de verplaatsingskosten voor 
ouders die hun kind met kanker gaan 
bezoeken in het ziekenhuis. Sinds 
dit jaar bestaat deze tussenkomst. 
Ze bedraagt € 0,25/km6. Vreemd 
is wel dat ouders van kinderen die 
omwille van een andere ernstige 
ziekte gehospitaliseerd zijn, geen 
beroep kunnen doen op deze rege-
ling. (De terugbetaling van het vervoer 
voor een ambulante radio- of chemo-
therapie komt aan bod in een apart 
artikeltje, zie p. 56)

De kinderoncologische centra van het 
UZ Leuven en het UZ Gent beschikken 
over een thuiszorgequipe die ervoor 
zorgt dat de kinderen niet langer in het 
ziekenhuis hoeven te blijven dan strikt 

noodzakelijk. Hoewel deze teams een 
onvervangbare brugfunctie vervullen, 
was hun bestaan lange tijd volledig 
afhankelijk van de steun van goede 
doelen. In 2006 was er voor de eerste 
keer een beperkte tussenkomst van de 
federale overheid van € 46.000 per 
equipe. Een tweede tegemoetkoming 
is in aantocht, maar een structurele 
financiering ontbreekt nog. De Vlaamse 
thuiszorgequipes hebben samen een 
dossier ingediend bij het Riziv om 
dit thema er weer op de agenda te 
krijgen. 

Ernstig zieke kinderen uit de lagere 
school hebben al een tijd recht op thuis-
onderwijs. Sinds 2006 bestaat dit recht 
ook voor kinderen uit het secundair 
onderwijs. Kleuters blijven voorlopig 
in de kou staan. De organisatie van 
het thuisonderwijs is de voorbije jaren 
ook soepeler geworden. Zo moet 
een chronisch ziek kind niet langer 
21 dagen ononderbroken afwezig 

zijn vooraleer het thuisonderwijs kan 
starten. Leerlingen die meer dan 10 km 
van hun school wonen, hebben geen 
recht op thuisonderwijs, maar de school 
kan wel vrijwillig thuisonderwijs organi-
seren, met subsidies van de Vlaamse 
overheid7. Het aantal uren thuisonder-
wijs per week blijft beperkt tot vier. Voor 
kinderen die meer aankunnen, is dit te 
weinig.  

Het asbestfonds
Sinds 1 april 2007 bestaat er in België 
een asbestfonds8. Dit fonds voorziet in 
een uitkering voor asbestslachtoffers. 
Iedereen die mesothelioom (longvlies- 
of buikvlieskanker) of asbestose (een 
stoflong door asbest) opliep door 

blootstelling aan asbest in België, kan 
bij het fonds terecht. Ook de echtge-
noot of echtgenote en de kinderen 
die nog kinderbijslag krijgen, kunnen 
bij overlijden van het asbestslachtof-
fer een tegemoetkoming krijgen van 
het fonds. Geld van de federale over-
heid en bijdragen van de werkgevers 
en de zelfstandigen financieren het 
asbestfonds9. 

Tot voor kort was er alleen een scha-
deloosstelling voor werknemers die 
ziek waren geworden door blootstel-
ling aan asbest op hun werk, via het 
Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ). 
Maar andere asbestslachtoffers, 
zoals zelfstandigen, personen die 
samenwonen met iemand die in de 
asbestindustrie werkte of slachtoffers 
van blootstelling aan asbest in het leef-
milieu, bleven in de kou staan. Ook 
zij kunnen nu dus een uitkering krijgen 
van het nieuwe asbestfonds. Het werd 
hoog tijd dat er een asbestfonds 
kwam in België. In een onderzoek 
van 34 landen, waaronder de VS, 
Japan, Australië, Frankrijk, Nederland 
en Duitsland, over het asbestverbruik 
in de jaren 1960 blijkt België de 
kroon te spannen qua asbestverbruik 
per hoofd van de bevolking. In België 
ligt de sterfte door mesothelioom dan 
ook hoger dan in de andere 33 
landen. Het sterftecijfer in Vlaanderen 
bedraagt 35 per 1 miljoen mannen 
per jaar10. 

Voorlopig kunnen alleen personen 
getrof fen door mesothelioom of 
asbestose aanspraak maken op 
een uitkering van het asbestfonds. 
De wetgeving over het fonds maakt 
het mogelijk om dit uit te breiden tot 
andere ziektes die het gevolg zijn 
van een blootstelling aan asbest. 
Het is belangrijk dat deze uitbreiding 
er snel komt voor long- en larynx-
kanker veroorzaakt door asbest. 
Gerenommeerde specialisten, zoals 
de professoren Ben Nemery (UZ 
Leuven) en Kristiaan Nackaerts (UZ 
Leuven), beklemtonen immers dat het 
risico op deze kankers niet beperkt 
blijft tot werknemers in de asbestsec-
tor die nu bij het FBZ terechtkunnen. 
Ook bij bepaalde zelfstandigen, 
zoals verwarmingsinstallateurs, kan 
de hoge asbestblootstelling tot long- 

In de jaren 1960 spande België de kroon qua 

asbestverbruik per hoofd van de bevolking. De sterfte 

door mesothelioom – longvlies- of buikvlieskanker – 

ligt dan ook hoger dan in 33 andere landen.
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of larynxkanker leiden. Uitzonderlijk 
kan ook een niet-professionele hoge 
blootstelling aan asbest long- of 
larynxkanker veroorzaken.

De borstklinieken en 
de erkenning van 
kankerspecialisten
Volgens EUSOMA, de Europese ver-
eniging voor borstgeneeskunde, moet 
elke vrouw in Europa terechtkunnen in 
een borstkliniek die borstkankerzorg 
van hoge kwaliteit biedt. EUSOMA legt 
ook de voorwaarden vast waaraan die 
borstklinieken moeten voldoen en vraagt 
aan de Europese landen om deze 
voorwaarden verplicht te maken11. 
Een Belgisch koninklijk besluit neemt de 
EUSOMA-aanbevelingen grotendeels 
over. Vanaf 2008 kunnen Belgische 
ziekenhuizen een wettelijk erkende 
borstkliniek openen12. Die borstkliniek 
moet jaarlijks minimum 150 nieuwe 
gevallen van borstkanker behandelen. 
In een overgangsperiode van twee jaar 
volstaan 100 nieuwe gevallen per jaar. 
De behandeling moet gebeuren door 
een multidisciplinair team van artsen 
gespecialiseerd in de diagnose en 
de behandeling van borstkanker. De 
borstkliniek moet ook beschikken over 
een borstverpleegkundige en kinesisten 
die gespecialiseerd zijn in de behan-
deling van oedeem en stijfheid van de 
schouders. Dit zijn neveneffecten van 
borstchirurgie en -radiotherapie. De 
psychosociale zorg wordt verzekerd 
door de borstverpleegkundige en een 
psycholoog met ervaring in de bege-
leiding van borstkankerpatiënten. De 
borstkliniek moet ook samenwerken met 
andere diensten en organisaties die 
belangrijk zijn voor de diagnose en de 
behandeling van borstkanker, zoals een 
mammografie-eenheid, een centrum 
voor menselijke erfelijkheid en de 
patiëntenverenigingen. De kliniek moet 
over voldoende infrastructuur beschik-
ken om alle noodzakelijke onderzoeken 
en behandelingen binnen een redelijke 
termijn aan te bieden. De artsen moeten 
voldoende ambulante raadplegingen 
houden, zodat een snelle mededeling 
van de diagnose en het behandelings-
schema verzekerd is. 

Professor Marie-Rose Christiaens, 
coördinator van het Leuvense 
Multidisciplinair Borstcentrum vindt dat 
de wetgeving over de borstklinieken 
vrij goed in elkaar zit. De eisen qua 
opleiding en ervaring waaraan de 
borstverpleegkundige en de psycho-
loog moeten voldoen, vragen wel om 
verduidelijking. Zij vraagt zich ook 
af of de overheid in de toekomst vol-
doende middelen zal vrijmaken voor 
de financiering van de borstklinieken. 
Voor ziekenhuizen gespecialiseerd in 
borstkankerzorg zijn er voor de tweede 
helft van 2007 en voor 2008 al over-
heidsmiddelen voorzien voor een 
psycholoog en een borstverpleegkun-
dige, maar wat daarna zal gebeuren, 
is nog onduidelijk. De goede werking 
van een borstkliniek hangt af van 
een kwaliteitscontrole door de regi-
stratie en de analyse van gegevens 
over de behandelde kankers. Dit is 
arbeidsintensief. De hulp van een data-
beheerder is dikwijls nodig. Professor 
Marie-Rose Christiaens pleit hier voor 
extra financiering. 

Een andere nieuwigheid in de wetge-
ving over de kankerzorg is de erkenning 
van artsen die gespecialiseerd zijn in 
de behandeling van kanker. Vroegere 
pogingen om die wettelijke erkenning 
in te voeren, liepen spaak door het 
verzet van de belangengroepen van 
de artsen. Hopelijk kan een ministeri-
eel besluit van mei 2007 de discussie 

beslechten13. Dit besluit regelt de toe-
kenning van de bijzondere beroepstitel 
in de medische oncologie. Deze titel is 
bestemd voor internisten die gespeciali-
seerd zijn in het behandelen van kanker 
met chemotherapie, hormonentherapie, 
biologische of genetische therapieën. 
Het besluit voert ook een bijzondere 
beroepsbekwaamheid in de oncolo-
gie in. Deze bekwaamheid is bestemd 
voor specialisten zoals heelkundi-
gen, gynaecologen, pneumologen, 
gastero-enterologen en urologen die 
zich toeleggen op de diagnose en de 
behandeling van kanker. Het valt nog af 
te wachten of deze beroepsbekwaam-
heid ook effectief iets zal betekenen. 
De minister van Volksgezondheid moet 
na advies van de Hoge Raad van 
Geneesheren-specialisten en Huisartsen 
nog specifieke erkenningscriteria vast-
leggen. Als deze te soepel zijn en te 
veel artsen de bekwaamheid kunnen 
verwerven, wordt de bekwaamheid 
een lege doos, stelt professor Simon 
Van Belle, voorzitter van het College 
voor Oncologie dat de kwaliteits-
standaarden in de oncologie vastlegt 
en de evaluatie van de oncologische 
zorg organiseert. Een bekwaamheid 
die toegekend is op basis van strenge 
criteria, is belangrijk voor de kwaliteit 
van de kankerzorg in ons land en voor 
het functioneren van de wetgeving 
over de oncologische zorgprogram-
ma’s. Belgische ziekenhuizen kunnen 
een gespecialiseerd oncologisch zorg-
programma aanbieden14. Eén van de 
voorwaarden daartoe is dat zij beschik-
ken over artsen die gespecialiseerd zijn 

Prof. Simon Van Belle: 
'De erkenningscriteria 
mogen niet te soepel zijn, 
anders wordt de 'beroeps-
bekwaamheid in de oncolo-
gie' een lege doos.

Professor Marie-Rose 
Christiaens pleit voor extra 
financiering voor een kwali-
teitscontrole.
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in de kankerbehandeling. Dit betekent 
dat gespecialiseerde programma’s 
zullen moeten beschikken over artsen 
met de bijzondere beroepstitel in de 
medische oncologie en artsen met de 
bijzondere beroepsbekwaamheid in 
de oncologie. Ziekenhuizen kunnen 
ook een oncologisch basisprogramma, 
gericht op minder complexe behande-
lingen, aanbieden. Die ziekenhuizen 
werken verplicht samen met een gespe-
cialiseerd programma. Zo verwijzen 
ze patiënten met een complexe kanker 
door naar een gespecialiseerd pro-
gramma. Alleen als de titel en de 
bekwaamheid toegekend zijn op basis 
van strenge criteria, heeft het label 
‘gespecialiseerd zorgprogramma’ 
betekenis en kan de structuur van 
basisprogramma’s en gespecialiseerde 
programma’s die samenwerken, goed 
functioneren. 

De nieuwe wet over 
de vergoeding na 
schade door een 
medisch falen
Voor een slachtoffer van een medisch 
falen is het erg moeilijk om een scha-
devergoeding te krijgen. Hij moet, 
desnoods tot voor de rechtbank, kunnen 
aantonen dat de zorgverlener een fout 
heeft begaan. Bovendien moet hij aan-
tonen dat er een oorzakelijk verband 
bestaat tussen de fout van de zorg-
verstrekker en de opgelopen schade. 
Maar bij geneeskundige verzorging is 
dat vaak erg moeilijk. Normaal moest 
een nieuwe wet vanaf 2008 voor 
verbetering zorgen, maar de uitvoe-
ringsbesluiten waren niet tijdig klaar15. 
Als de wet in werking treedt, moet een 
slachtoffer aanspraak kunnen maken op 
een vergoeding voor alle abnormale 
schade ten gevolge van een medische 
prestatie, zonder dat het slachtoffer de 
fout van de zorgverlener en het oorza-
kelijke verband tussen deze fout en de 
opgelopen schade moet bewijzen. De 
patiënt moet wel nog een oorzakelijk 
verband aantonen tussen de al dan niet 
toegediende gezondheidszorg en de 
schade. Voor een schadevergoeding 
moet de patiënt zich richten tot het 

Fonds voor de vergoeding van onge-
vallen bij de gezondheidszorg (verder 
het Fonds genoemd), dat de praktische 
organisatie van de regeling op zich 
neemt. De verzekeringsondernemin-
gen waarbij de zorgverstrekkers een 
verzekering moeten afsluiten, betalen 
een gedeelte van de vergoeding. Een 
ander deel valt ten laste van het Fonds. 
De inkomsten van dit Fonds zijn afkom-
stig van de staat, het Riziv en het geld 
dat teruggevorderd wordt van zorgver-
leners die een zware of opzettelijke fout 
hebben gemaakt. 

Deze wet komt tegemoet aan een reële 
nood. Patiënten zullen een vergoeding 
kunnen krijgen voor de opgelopen 
schade zonder een lange en dure 
gerechtelijke procedure. Toch vindt de 
consumentenorganisatie Test-Aankoop 
dat de wet op verschillende punten beter 
kan16. De wet maakt het onmogelijk om 
te kiezen voor een burgerrechtelijke pro-
cedure (een strafrechtelijke procedure 
blijft mogelijk). Test-Aankoop vindt dat 
de patiënt de keuze moet krijgen tussen 
een procedure en een vergoeding via 
het Fonds. Een procedure is voortaan 
alleen nog mogelijk als de zorgverstrek-
ker een opzettelijke of een zware fout 
maakte. De definitie van een zware 
fout is echter heel eng. Het gaat om 
handelen onder invloed van alcohol of 
verdovende middelen, het uitoefenen 
van verboden activiteiten of het weige-
ren van hulp aan een persoon in nood. 
Het verkeerde been amputeren, geldt 
dus niet als een zware fout.

De toekenning van een vergoeding na 
een medisch falen is ook onderhevig 
aan bepaalde uitsluitingen die de effec-
ten van de wet dreigen uit te hollen. Er 
is geen vergoeding voor schade door 
voorzienbare effecten. Test-Aankoop 
vreest dat de verzekeraars en de zorg-
verstrekkers zich zullen indekken tegen 
het uitbetalen van een vergoeding door 
de patiënt vooraf een heel lange lijst 
van voorzienbare effecten te geven. 

Het was beter geweest om alleen de 
schade uit te sluiten die onvermijdelijk 
is en die de zorgverlener dus niet kon 
voorkomen. Wanneer alleen onvermij-
delijke schade uitgesloten is, heeft het 
geen zin meer om een lange lijst op 
te stellen met schade die eventueel wel 
eens zou kunnen optreden. Ook voor 
schade ten gevolge van de voorzien-
bare evolutie van de toestand van de 
patiënt is geen schadevergoeding 
voorzien. Veel kankerpatiënten dreigen 
hierdoor een schadevergoeding mis 
te lopen. Bij patiënten die verkeerd 

bestraald zijn, is het erg moeilijk om uit 
te maken of een latere evolutie van hun 
toestand het gevolg is van de verkeerde 
bestraling, van de kanker of van een 
andere vroegere oorzaak. Rekening 
houdend met de problemen die er nu al 
zijn bij allerlei verzekeringen waarin uit-
sluitingen zijn opgenomen voor vooraf 
bestaande ziekten, valt het te verwach-
ten dat de verzekeraars ook nu weer 
handig gebruik zullen maken van deze 
onduidelijkheid. 

De wet heeft het helemaal niet over de ver-
goeding van schade door het ontnemen 
van een redelijke kans om te genezen of 
te overleven, bijvoorbeeld wanneer een 
arts door een foute diagnose het opstar-
ten van een kankerbehandeling vertraagt 
en zo de kans op genezing verkleint. 
Medische schade heeft dikwijls hiermee 
te maken. Test-Aankoop vindt het dan ook 
jammer dat de wet geen regeling voorziet 
voor de uitbetaling van een vergoeding in 
deze gevallen. 

Test-Aankoop stelt zich verder vragen 
bij de vergoedingsprocedure. De ver-
zekeraar kan bijna helemaal alleen 
– met een beperkt toezicht van het 
Fonds – beslissen of hij al dan niet 
een uitkering zal toekennen. Het is 
aan het slachtoffer om aan te tonen 
dat een eventuele weigering onte-
recht is. De wet zou de verzekeraar 
die een vergoeding weigert, moeten 

Test-Aankoop vindt dat de wet  

op verschillende punten beter kan. 
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verplichten om altijd naar behoren te 
bewijzen dat een schadegeval niet 
voldoet aan de wettelijke voorwaar-
den voor een vergoeding.

Het gebruik van 
pesticiden in 
gezinnen
In 2005 organiseerde de Vlaamse 
Liga tegen Kanker het symposium ‘Hoe 
kankerverwekkend is ons leefmilieu?’ 
Naar aanleiding van dit symposium 
formuleerde de VLK tien beleids-
voorstellen voor een gezondere 
leefomgeving. De VLK pleitte onder 
andere voor sensibiliseringscampag-
nes om het huishoudelijk gebruik 
van gevaarlijke stoffen, zoals pesti-
ciden, terug te dringen. Pesticiden 
en de afbraakproducten ervan 
kunnen immers kankerverwekkend 
zijn. Vlaams minister van Leefmilieu 
Hilde Crevits nam deze aanbeve-
ling ter harte en zette de campagne 
‘Zonder is Gezonder’ op. Die cam-
pagne wil gezinnen aansporen 
om geen of alleszins veel minder 
bestrijdingsmiddelen te gebruiken.  
De campagne heef t  ook een 
website, www.zonderisgezonder.be, 
met een heleboel tips om onkruid en 
ongewenste dieren in huis en in de 

tuin te bestrijden zonder naar pes-
ticiden te grijpen. Die informatie is 
ook terug te vinden in twee folders. 
De Bond Beter Leefmilieu, de koepel 
van 140 Vlaamse milieu- en natuur-
verenigingen, reageert positief op 
deze campagne, maar vindt wel dat 
nog enkele bijkomende maatregelen 
nodig zijn. Heel wat producten die 
vandaag hun weg vinden naar de 
gewone consument, zouden immers 
nooit op de markt mogen belan-
den. Producenten moeten verplicht 
worden om de schadelijke stoffen 
in hun producten te vervangen door 
ongevaarlijke stoffen. Dit is wel een 
federale bevoegdheid. Verkopers 
moeten ook een duidelijk onder-
scheid maken tussen producten voor 
professioneel gebruik en producten 
voor particulier gebruik. Op de pro-
ducten moet voldoende informatie 
staan over de samenstelling en de 
gezondheidsrisico’s ervan. Ten slotte 
moet op de verpakking van de pes-
ticiden ook staan hoe het product 
op een veilige manier te gebruiken 
is17. 

Het antitabaksbeleid 
in 2007
Het antitabaksbeleid blijft een prioriteit in 
de strijd tegen kanker. Volgens de gezond-
heidsenquête van 2004 rookt 27% van 
de Vlamingen van 15 jaar en ouder18. 
Volgens cijfers van de Vlaamse overheid 
rookt 14% van de jongeren tussen 12 
en 15 jaar. Gelukkig hebben de verschil-
lende bevoegde overheden steeds meer 
aandacht voor dit probleem. 

Sinds 1 januari 2007 is het in België 
verboden om in restaurants en in kan-
tines bij sportinfrastructuur te roken19. 
Dit is een eerste stap, maar ook cafés 
moeten rookvrij worden, onder andere 
om bij de jongeren het verband te door-
breken tussen plezier maken, uitgaan 

en roken. De in België verkochte siga-
rettenpakjes dragen sinds 2007, naast 
de waarschuwende tekst, ook een 
schokkende foto over de gevaren van 
roken voor de gezondheid20. Over het 
effect van deze foto’s is er wel discus-
sie. Een enquête van de Stichting tegen 
Kanker stelt vast dat de foto’s voor 29% 
van de rokers een bijkomende motivatie 
zijn om te stoppen met roken. Bij de jon-
geren van 15 tot 24 jaar is dit 41%21. 
Maar volgens sommige experts kan de 
boodschap van gevaar ertoe leiden dat 
jonge tieners de sigaret als een aantrek-
kelijke verboden vrucht gaan zien. Het 
is net bij deze groep dat tabaksprodu-
centen hun nieuwe klanten rekruteren. 
Volgens Nederlandse psychologen 
blijkt uit het geheel van de beschikbare 
wetenschappelijke gegevens dat angst-
gerichte voorlichting beter niet meer 
gebruikt kan worden22. 

Na enkele beperkte prijsstijgingen in 
de voorbije jaren, was er op 1 januari 
2007 een belangrijke stijging van 
de tabaksprijs, van € 4 tot € 4,53 
voor een pakje van twintig sigaretten.  

Op de website www.zonderisgezonder.be staan een heleboel tips 
om onkruid en ongewenste dieren te bestrijden zonder pesticiden.

Producenten moeten verplicht worden 

om de schadelijke stoffen in hun producten  

te vervangen door ongevaarlijke stoffen.
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Tegelijk kwam er echter een pakje van 
negentien sigaretten op de markt met een 
kostprijs van € 4,30, om bij de consu-
ment de indruk van een grote prijsstijging 
weg te nemen. In de toekomst blijft een 
regelmatige en aanzienlijke prijsverho-
ging van tabaksproducten nodig.
De tabakscontroledienst van de Federale 
Overheidsdienst Volksgezondheid 

houdt toezicht op de naleving van de 
federale antitabaksmaatregelen. Deze 
dienst is de voorbije jaren sterk uitge-
breid, zegt Paul Vandenmeerssche, 
inspecteur-directeur bij deze dienst. 
Met twintig controleurs en twee 
inspecteurs is een effectieve controle 
op het terrein mogelijk. De tabaks-
controledienst en de controleurs van 
het Federaal Voedselagentschap 
controleerden in 2007 25.000 hore-
cazaken (50%). Begin april 2007 
waren al 11.000 zaken gecontro-
leerd. De controleurs stelden vast dat 
het rookverbod vrij goed wordt opge-
volgd. Bij minder dan 5% van de 
controles werd nog gerookt op plaat-
sen waar dit niet mocht. Op andere 
plaatsen zijn er nog meer overtreders. 
In de kantines bij sportinfrastructuur 
bijvoorbeeld betrapt de controle-
dienst 16% van de klanten op roken. 
De controledienst maakt daarom een 
prioriteit van deze kantines. Volgens 
Paul Vandenmeerssche loopt het vaak 
fout met de bestraffing van inbreuken 
op het tabaksreclameverbod. Voor 
de grote parketten zijn deze dossiers 
immers geen prioriteit.

Op het Vlaamse niveau formuleerde de 
gezondheidsconferentie van december 
2006 een nieuwe gezondheidsdoel-
stelling over tabak, alcohol en drugs. 
Tegen 2015 moet het aantal rokers 
tussen 12 en 15 jaar gedaald zijn tot 
11%. Het percentage rokers bij perso-
nen van 16 jaar en ouder mag dan 
nog 20% bedragen23. Deze ambiti-

euze doelstelling wordt de komende 
jaren het richtsnoer van het Vlaamse 
antitabaksbeleid. Het aantal rokers 
moet de komende jaren substantieel 
dalen, terwijl het volgens de gezond-
heidsenquête tussen 1997 en 2004 
niet is gedaald18. Volgens een recen-
tere maar minder omvangrijke enquête 
van de Stichting tegen Kanker is het 

aantal rokers in België in 2007 licht 
gedaald ten opzichte van 2006 (van 
29 naar 27%)21. De realisatie van 
de gezondheidsdoelstelling vergt dan 
ook een grondige evaluatie van de 
organisatie van de tabakspreventie in 
Vlaanderen. De regering zal ook bij-
komende middelen moeten vrijmaken. 
De Vlaamse Gezondheidsraad beveelt 
aan om het budget voor tabakspreven-
tie te verhogen met € 1 à € 3 per 
inwoner. Dit komt neer op een verho-
ging van het budget met ten minste € 
6 miljoen24. De € 466.000 extra die 
minister Vanackere onlangs ter beschik-
king stelde voor lokale en regionale 
projecten over tabaks-, alcohol- en 
drugspreventie zijn een eerste stap25. 
Binnenkort zal de Vlaamse overheid 
voor haar tabakspreventiebeleid ook 
een beroep kunnen doen op een 
deel van de federaal geïnde taksen 
op tabak. Een deel van die taksen 
komt in een federaal antitabaksfonds 
terecht. Het gaat jaarlijks om € 2 
miljoen26. Tot nu toe worden die mid-
delen voor tabakspreventie volledig 
besteed door de federale overheid. 
Maar hier neemt de federale overheid 
initiatieven op een beleidsdomein dat 
eigenlijk tot de bevoegdheid van de 
gemeenschappen behoort en dat is 
niet bevorderlijk voor de realisatie 
van een omvattende antitabaksstra-
tegie met een efficiënte inzet van de 
beschikbare middelen. Een akkoord 
tussen de federale overheid en de 
regeringen van de deelstaten van 
einde 2006 lost dit gedeeltelijk op. 

De gemeenschappen zullen de helft 
van de € 2 miljoen krijgen (60% 
voor de Vlaamse Gemeenschap, 
40% voor de Franse Gemeenschap). 
Het geld is nog niet ter beschikking 
van de Vlaamse overheid, omdat ver-
schillende ministers hun handtekening 
onder het akkoord moeten zetten en 
ook de Raad van State het akkoord 
moet bekijken. Maar dan nog zal een 
bijkomende investering uit Vlaamse 
middelen nodig zijn om de minimale 
doelstelling van € 1 extra per inwoner 
te realiseren. Ten slotte willen we hier 
ook nog het volledige rookverbod in 
de schoolgebouwen en op de speel-
plaats vermelden dat ingaat op 1 
september 200827. 

Verplaatsings- 
kosten door de 
behandeling
Kankerpat iënten die ambulant 
behandeld worden met chemo- of 
radiotherapie moeten vaak naar het 
ziekenhuis. De vervoerskosten kunnen 
dan ook hoog oplopen. Tot voor 
kort voorzag de verplichte ziekte-
verzekering een tussenkomst van  
€ 0,20/km. Voor veel kankerpa-
tiënten was dit verre van voldoende. 
Patiënten die omwille van hun 
gezondheid niet zelf kunnen rijden en 
die geen beroep kunnen doen op een 
bevriende bestuurder of een familie-
lid, moeten zich vaak wenden tot een 
commerciële vervoersdienst. Uit een 
VLK-onderzoek van 2004 bij enkele 
vervoersdiensten bleek de prijs voor 
een verplaatsing van 50 km tussen 
€ 53,20 en € 94 te liggen. Soms 
kunnen patiënten dit vervoer aanvra-
gen via hun mutualiteit. Dit komt dan 
goedkoper uit omdat de mutualiteiten 
tariefafspraken maken met de ver-
voersdiensten. Maar de kostprijs van 
dit vervoer varieert sterk tussen de 
mutualiteiten en zelfs tussen de ver-
bonden van eenzelfde mutualiteit. Uit 
het VLK-onderzoek bleek dat sommige 
mutualiteiten een rit van 50 km gratis 
aanbieden, terwijl die rit bij andere 
ziekenfondsen, na aftrek van de terug-
betaling, € 56,2 kost. De tussenkomst 
van € 0,20/km is in deze gevallen 

Het witboek pleit voor een snellere regeling  

van de terugbetaling van innovatieve behandelingen 

door de ziekteverzekering.

VLK_OR2007_v8.indd   56 12/12/07   6:06:43 PM



��

slechts een beperkte bijdrage in de 
vervoersonkosten28. Op voorstel van 
de VLK en met medewerking van de 
mutualiteiten is de vergoeding voor 
patiënten die een ambulante chemo- 
of radiotherapiebehandeling krijgen, 
nu opgetrokken tot € 0,25/km29. 

Aanvankelijk leek het alsof de ver-
hoging tot € 0,25/km voor veel 
patiënten zou neerkomen op een 
achteruitgang. Het ministerieel besluit 
over de verhoging voerde immers 
ook een beperking in, want de tus-
senkomst zou voortaan alleen gelden 
voor verplaatsingen naar ziekenhui-
zen op minder dan 30 km van de 
eigen woning, behalve wanneer het 
dichtstbij gelegen gespecialiseerde 
ziekenhuis op meer dan 30 km lag. 
In dit laatste geval kreeg de patiënt 
al zijn kilometers vergoed. De bedoe-
ling van deze beperking was dat 
patiënten niet naar een verafgelegen 
ziekenhuis zouden gaan als er ook in 
hun omgeving een ziekenhuis was dat 
goede kwaliteit kon leveren. Maar in 
de oncologie is deze regeling moei-
lijk toepasbaar. Behalve voor de 
behandeling van borstkanker bestaan 
er immers geen wettelijke erkennin-
gen die aangeven dat ziekenhuizen 
gespecialiseerd zijn in de behande-
ling van een bepaalde kanker. Er is 
dus ook geen wettelijke basis om te 
bepalen of er voor een patiënt een 
gespecialiseerd ziekenhuis te vinden 
is binnen een straal van 30 kilometer 
van zijn woning. Bovendien verwij-
zen ziekenhuizen patiënten soms door 
naar andere instellingen die zich op 
meer dan 30 km bevinden, op basis 
van samenwerkingsakkoorden tussen 
die ziekenhuizen. De samenwerking 
en doorverwijzing tussen ziekenhuizen 
met een oncologisch basiszorgpro-
gramma en ziekenhuizen met een 
gespecialiseerd oncologisch zorgpro-
gramma is trouwens wettelijk verplicht 
(zie ook het artikel ‘De borstklinieken 
en de erkenning van kankerspecia-
listen’ op p. 53). Gelukkig hebben 
de beleidsverantwoordelijken snel 
ingezien dat de regeling moeilijk toe-
pasbaar was. Op het moment van 
de redactie van dit rapport was een 
nieuw besluit in de maak dat de 30 
km-beperking zou afvoeren. 

Een witboek over de 
aanpak van kanker 
in België
In 2007 stelden elf vooraanstaande 
Belgische kankerspecialisten een 
witboek op over de uitdagingen 
waaraan de kankerzorg binnenkort het 
hoofd moet bieden30. De kankerspecia-
listen vrezen dat onze gezondheidszorg 
het binnenkort moeilijk krijgt om elke 
kankerpatiënt een betaalbare behande-
ling van hoge kwaliteit te garanderen. 
Er zijn immers heel wat nieuwe maar 
erg dure kankerbehandelingen in ont-
wikkeling. Bovendien valt er door de 
vergrijzing van de bevolking een sterke 
toename van het aantal kankergevallen 
te verwachten. De kankerspecialisten 
vinden het dan ook noodzakelijk dat 
de overheidsuitgaven voor de gezond-
heidszorg voldoende kunnen blijven 
stijgen. Het witboek pleit ook voor een 
snellere regeling van de terugbetaling 
van innovatieve behandelingen door 
de ziekteverzekering. Dit moet betaal-
baar blijven voor de overheid door een 
kostenbeheersing op het gebied van de 
niet-innovatieve behandelingen.

Een andere uitdaging voor de toe-
komst is de kankerpreventie. Tabak is 
verantwoordelijk voor 25 à 30% van 
alle kankers. Er is dus nood aan een 
krachtdadig antitabaksbeleid. Maar 
ook het voedingspatroon van de Belg 
moet gezonder worden. De over-
heid moet de bevolking sensibiliseren 
over het belang van een vroegtijdige 
opsporing van kankers zoals borst-
, cervix-, darm- en huidkanker. De 
bevoegde overheden moeten de ont-
wikkeling van opsporingsprogramma’s 
voor deze kankers voortzetten. De 
bestrijding van de blootstelling aan 
kankerverwekkende stoffen in het 
leefmilieu is een andere noodzakelijke 
preventiemaatregel. 

De manier waarop de kankerzorg 
in België is georganiseerd, kan nog 
veel beter, stelt het witboek. Zo zijn 
er nu te veel ziekenhuizen die een 
erkenning hebben voor de uitbating 
van een gespecialiseerd oncologisch 
zorgprogramma (zie ook het artikel 
‘De borstklinieken en de erkenning 

van kankerspecialisten’ op p. 53). 
Verder is er nood aan een structuur 
om de behandelingsrichtlijnen snel 
aan te passen aan de ontwikkeling 
van nieuwe behandelingen. De huis-
arts moet nauwer betrokken worden 
bij de kankerzorg. De ontwikkeling 
van zorgpaden moet de overgangen 
in het zorgtraject, tussen thuis en het 
ziekenhuis, tussen verschillende zieken-
huizen en tussen de curatieve en de 
palliatieve zorg, vlotter laten verlopen. 
Het witboek wijst ook op knelpunten 
waar het kankeronderzoek mee te 
maken krijgt. Het academische, niet-
commerciële kankeronderzoek speelt 
een belangrijke rol in de verdere ver-
betering van de kankerzorg. Maar 
dit onderzoek wordt nu afgeremd 
door de zware administratieve ver-
plichtingen en de beperkte financiële 
middelen. 

Het witboek pleit ook voor een 
groter aanbod en een betere toe-
gankelijkheid van de psychosociale 
ondersteuning voor kankerpatiënten 
en voor meer middelen voor de pal-
liatieve zorg. De ondersteuning van 
kankerpatiënten betekent dat er ook 
aandacht is voor hun reïntegratie in 
de maatschappij. Werkhervatting en 
de vlotte toegang tot verzekeringen 
zijn hier belangrijke thema’s. Het 
witboek eindigt met een pleidooi 
voor het waarborgen van de patiën-
tenrechten zoals het recht op de best 
mogelijke behandeling, het recht op 
inspraak in de behandeling, het recht 
op informatie over de medische toe-
stand en over de behandeling en het 
recht op palliatieve zorg en waardig 
sterven.

Ward rommel
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