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Kanker is een gezondheidsprobleem van 
de eerste orde, dat het beleid confronteert 
met grote uitdagingen. Het is immers een 
ernstige aandoening die veel voorkomt. 
Eén man op de drie en één vrouw op de 
vier krijgen kanker voor hun vijfenzeven-
tigste verjaardag. Door de vergrijzing is 
een verdere toename van het aantal kan-
kergevallen te verwachten. Ongeveer de 
helft van de kankerpatiënten overleeft de 
ziekte. Een goed preventiebeleid kan veel 
kankers voorkomen. Nieuwe kankerbe-
handelingen zijn erg duur en dat brengt 
de toegankelijkheid ervan in gevaar en 
zet de ziekte- en invaliditeitsverzekering 
onder druk. Het is niet eenvoudig om de 
gezondheidszorg zo te organiseren dat 
elke kankerpatiënt de meest aangewezen 
behandeling krijgt en dat elke patiënt die 
er nood aan heeft, een beroep kan doen 
op psychosociale of palliatieve zorg.
 
Verschillende Europese landen, zoals 
Nederland, Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk, hebben een nationaal kan-
kerplan ontwikkeld om deze uitdagingen 
het hoofd te bieden. De Vlaamse Liga 
tegen Kanker pleit er al jaren voor dat 
ook de Belgische overheid zo een 
plan zou opstellen. 2008 was voor 
het Belgische kankerbeleid dan ook 
een belangrijk jaar want op initiatief 
van minister Onkelinx zag het eerste 
Nationaal Kankerplan het licht. 

Het plan voor de jaren 2008-2010 telt 32 
initiatieven en betekent voor het Belgische 
kankerbeleid ongetwijfeld een stap vooruit. 
Zo zullen alle rokers kunnen genieten van 
een gedeeltelijke terugbetaling van rook-
stopsessies. De bijkomende middelen 
voor verpleegkundigen, maatschappelijk 
werkers en psychologen in de kanker-
zorg betekenen een gevoelige versterking 
van de psychosociale ondersteuning van 
mensen met kanker. Het kankerplan geeft 
ook het translationeel onderzoek een 
belangrijke duw in de rug. Door de wis-
selwerking tussen genetisch en moleculair 
onderzoek en klinische studies bij kanker-
patiënten stemt dit erg dure onderzoek de 
behandeling beter af op de individuele 
kenmerken van een patiënt. 

Maar voor een goed antikankerbe-
leid heb je een plan nodig met een 
langetermijnvisie. Je hebt ook heldere, 
meetbare doelstellingen nodigen en ook 
die missen we in het huidige plan. Dat 
verklaart misschien waarom bepaalde 
essentiële initiatieven ontbreken. Geen 
enkele maatregel kan zoveel kankers 
voorkomen als een veralgemeend rook-
verbod in de horeca, dus ook in cafés 
en dancings. Toch kiest het kankerplan 
niet voor dit rookverbod. 

Verschillende specialisten uit de kanker-
zorg vrezen dat sommige initiatieven uit 
het kankerplan hun doel voorbij zullen 
schieten omdat er geen goede controle 
bestaat op de besteding van de midde-
len van het kankerplan. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om het extra geld voor 
psychosociale zorgverstrekkers in de 
kankerzorg. Om te verzekeren dat de 
middelen gebruikt worden waarvoor ze 
bedoeld zijn, moet er een effectieve con-
trole komen. Daarvoor heb je duidelijke 
criteria nodig waaraan de psychosoci-
ale zorgverstrekkers moeten voldoen en 
richtlijnen die aangeven wat psychosoci-
ale zorg minimaal moet inhouden. Maar 
dergelijke richtlijnen bestaan nog niet.

Verschillende initiatieven lokken ook 
kritiek uit omdat de kost niet in verhou-
ding staat tot de gezondheidswinst die 
het initiatief kan opleveren. Zijn er vol-
doende wetenschappelijk onderbouwde 
argumenten voor initiatieven zoals  de 
oprichting van een centrum voor hadron-
therapie in België en de driejaarlijkse 
preventieve consultatie bij de huisarts?

In België is de bevoegdheid over het 
volksgezondheidsbeleid verspreid over 
de federale overheid en de gemeen-
schappen. Soms staat dit een snelle 
realisatie van de beste oplossing in de 
weg. De verschillende overheden zijn 

het erover eens dat de vaccinatie tegen 
het humaan papillomavirus, dat baar-
moederhalskanker kan veroorzaken, het 
best kan gebeuren via de schoolgenees-
kunde. Het vaccin zou gratis moeten 
worden aangeboden aan alle meisjes  

van elf of twaalf jaar. Maar door onenig- 
heid tussen de verschillende overheden 
over de financiering, is dit programma 
op de lange baan geschoven. Een 
duidelijke verdeling van de bevoegdhe-
den inzake volksgezondheid tussen de 
gemeenschappen en de federale over-
heid, zoals perfect omschreven in de wet 
van 1980,  is absoluut noodzakelijk om 
het juiste kankerbeleid te voeren.

De mankementen mogen ons niet doen 
vergeten dat het Nationaal Kankerplan 
een noodzakelijk en belangrijk instrument 
is voor het antikankerbeleid. Het huidige 
plan legt ook de kiemen voor een verbe-
terd plan. Zo wordt een Referentiecentrum 
voor Kanker opgericht, dat het kanker-
beleid in België moet evalueren en de 
inspanningen in de strijd tegen kanker 
moet coördineren en optimaliseren. 
Hopelijk kan dit uitmonden in een volle-
diger en beter onderbouwd kankerplan 
met haalbare en meetbare doelstellingen 
voor de jaren 2011-2015. Om dit plan 
te doen slagen en een echt effectief 
kankerbeleid uit te bouwen, is het abso-
luut noodzakelijk dat er een duidelijke 
bevoegdheidsverdeling komt inzake 
gezondheidszorg tussen de federale 
overheid en de gemeenschappen.

Wivina Demeester - De Meyer
Voorzitter Vlaamse Liga tegen Kanker

Het Nationaal Kankerplan: gewikt en gewogen

Het Nationaal Kankerplan is een noodzakelijk en 

belangrijk instrument voor het antikankerbeleid
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Op 10 maart 2008 stelde minister 
Onkelinx het Nationaal Kankerplan 
2008-2010 voor. Het plan omvat 32 
initiatieven, verdeeld over drie krachtlij-
nen: 1) preventie en opsporing; 2) zorg, 
behandeling en ondersteuning van de 
patiënt, 3) onderzoek, innoverende 
technologie en evaluatie (zie kader). 
Het is alvast een vooruitgang voor het 
Belgische kankerbeleid dat er nu een 
kankerplan is. Maar het blijft uiteraard 
nodig om de inhoud en de uitvoering 
ervan kritisch op te volgen. Een belang-
rijke toetssteen hierbij is de missie van de 
VLK: de bevordering van een gezond-
heidszorgbeleid dat kankerpreventie, 
kankerbehandeling en psychosociale 
ondersteuning van de best mogelijke 
kwaliteit garandeert. Onze kritische 
beoordeling bestaat uit twee delen: een 
doorlichting van het algemeen concept 
van het Nationaal Kankerplan en een 
evaluatie van de initiatieven die het 
kankerplan in 2008 wilde realiseren. 
Bij deze beoordeling baseren we ons op 
wetenschappelijk onderzoek en op het 
oordeel van experts uit de kankerzorg.

1. Evaluatie van het 
algemeen concept
Het kankerplan heeft de kankerproble-
matiek naar voor geschoven op de 
politieke en maatschappelijke agenda. 
Voor verschillende belangrijke noden 
op het vlak van kanker, zoals psy-
chosociale zorg en wetenschappelijk 
onderzoek, is een aanzienlijk budget 
vrijgemaakt. Het plan komt tegemoet 
aan verschillende beleidsvoorstellen uit 
het memorandum van de Vlaamse Liga 
tegen Kanker voor de federale rege-
ringsonderhandelingen 20071. Het 
plan betekent dus ongetwijfeld een voor-
uitgang. Maar, zoals minister Onkelinx 
zelf aangeeft, het is een eerste stap. Er 
ontbreekt nog een langetermijnvisie die 
vertrekt vanuit enkele meetbare doelstel-
lingen, bijvoorbeeld om het aantal door 
kanker verloren gezonde levensjaren2 

EEN EVaLUatIE VaN  
HEt NatIONaaL KaNKErpLaN

 -  Prof. Yves Benoit, kinderhemato-oncoloog, UZ Gent.
 -  Prof. Marc Boogaerts, Leuvens Kanker Instituut, UZ Leuven.
 -  Prof. Hedwig Boudrez, tabakoloog, UZ Gent.
 -  Dr. Michiel Callens, Medische directie van de Christelijke Mutualiteit.
 -  Cédric Hèle-instituut voor psychosociale oncologie.
 -  Chris Heremans, Vlaamse Liga tegen Kanker.
 -  Jean-Marc Close, kabinetsmedewerker Laurette Onkelinx.
 -  Prof. Jacques De Grève, medisch oncoloog, UZ Brussel.
 -  Dr. Dirk Dewolf, Kabinet van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Steven Vanackere.
 -  Sven Dhaese, voorzitter van de Vereniging voor Verpleegkundigen Radiotherapie en Oncologie (VVRO).
 -  Dr. Paul Jenet, FOD Sociale Zekerheid.
 -  Virginie Huys, seniorstafmedewerker van de dienst thuisverpleging van de Socialistische Mutualiteit.
 -  Ilse Van Ruysseveldt, coördinator van de thuiszorgequipe, UZ Leuven.
 -  Prof. Simon Van Belle, medisch oncoloog, UZ Gent.
 -  Prof. Pierre Van Damme, Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties, Universiteit Antwerpen.
 -  Paul Vanden Berghe, Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen.
 -  Dr. Saskia Van den Bogaert, FOD Volksgezondheid.
 -  Dr. Rob Van Den Oever, Medische directie van de Christelijke Mutualiteit.
 -  Dr. Ivan Van der Meeren, hoofd van de studiedienst van de Socialistische Mutualiteit.
 -  Prof. Guido Van Hal, coördinator van het screeningscentrum Antwerpen.
 -  Dr. Liesbet Van Eycken, directeur Stichting Kankerregister.
 -  Prof. Erik Van Limbergen, Leuvens Universitair Centrum voor Kankerpreventie.
 -  Prof. Jan B. Vermorken, medisch oncoloog, UZ Antwerpen.

Om de noden van het Belgische kankerbeleid in kaart te bren-
gen, organiseerde minister Onkelinx een uitgebreide raadpleging 
van alle partijen betrokken bij de kankerzorg. 

Geraadpleegde experts
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met een bepaald percentage te doen 
dalen. Ook bij verschillende initiatie-
ven kunnen cijfermatige doelstellingen 
worden geformuleerd. Bijvoorbeeld: 
Hoeveel rokers willen we bereiken met 
de terugbetaalde rookstopsessies en 
bij hoeveel rokers moeten de sessies 
succes boeken (initiatief 1)? Zonder 
zulke doelstellingen kan de overheid 
niet evalueren of de maatregel doeltref-
fend was2. Het kankerplan is ook op 
andere domeinen nog voor verbetering 
vatbaar.

1.1 Ontbrekende elementen

Een plan vertrekt van een analyse van de 
bestaande noden. Om de noden van 
het Belgische kankerbeleid in kaart te 
brengen, organiseerde minister Onkelinx 
een uitgebreide raadpleging van alle 
partijen betrokken bij de kankerzorg. Er 
waren ontmoetingen met vertegenwoor-
digers van de patiëntenverenigingen en 
rondetafels over de verschillende aspec-
ten van de kankerproblematiek, zoals 
preventie en informatie; opsporing en 

vroegtijdige diagnose; behandeling; 
ondersteuning van de patiënt en zijn 
omgeving; onderzoek en innoverende 
technologieën; evaluatie van de globale 
aanpak van kanker. 

Deze raadpleging duurde enkele 
maanden en leidde tot de inventarisering 
van enkele behoeften van de kankerzorg. 
Een grondige analyse van de bestaande 
noden, bestaande beleidsinitiatieven en 
beschikbare middelen was niet voorhan-
den. Daardoor ziet het kankerplan enkele 

Het kankerplan heeft de kankerproblematiek 

naar voor geschoven op de politieke en 

maatschappelijke agenda.

  Initiatieven krachtlijn 1: preventie en opsporing

1  Terugbetaling van de raadplegingen voor hulp bij tabaksontwenning

2  Opsporing en begeleiding van risicopersonen met een genetische aanleg om kanker te ontwikkelen

3  Uitbreiden van de leeftijdscategorie voor vaccinatie tegen het humaan papillomavirus voor meisjes van 12 tot 18 jaar (i.p.v. 12 tot 15 j)
4  Verbetering van opsporing en vroegtijdige diagnose van borstkanker
5  Programma voor systematische opsporing van baarmoederhalskanker
6  Consultatie voor het voorkomen van gezondheidsrisico’s

  Initiatieven krachtlijn 2: zorg, behandeling en ondersteuning patiënt

7  Specifieke steun op het moment van de mededeling dat bij de patiënt kanker is vastgesteld
8  Herwaardering van het multidisciplinair oncologisch consult (MOC)
9  Opstarten van zorgtrajecten voor kankerpatiënten
10  Psychosociale steun aan patiënten in het kader van de Oncologische Zorgprogramma’s (OZP)
11  Financiering van een datamanager in het kader van de oncologische zorgprogramma’s (OZP’s)
12  Definitie en financiering van een programma voor oncologische zorg in de pediatrie
13  Opvang van personen met zeldzame tumoren
14  Erkenning van de titel van oncologisch verpleegkundige
15  Verbetering van de dekking van geneesmiddelen tegen kanker door de verplichte ziekteverzekering
16  Ondersteunen van radiotherapie en oncologische beeldvorming
17  Structurele steun aan de celbanken en eenheden voor celtherapie met hematopoëtische stamcellen en navelstrengbloed
18  Verbetering van de terugbetaling van bijkomende kosten verbonden aan kankerbehandelingen
19  De functionele revalidatie van de kankerpatiënt in remissie uitwerken
20  De voorwaarden vastleggen voor de erkenning van een handicap als gevolg van een kankerbehandeling
21  Steun aan ouders van kinderen met kanker
22  Toegang tot psychologische steun of deelname aan gespreksgroepen of ondersteuningsactiviteiten
23  Structurele financiering van de keten van pediatrische zorg 'Voortgezette Zorg Kinderen'
24  Ondersteuning voor proefprojecten inzake klinische oncogeriatrie
25  Het aanbod palliatieve zorg voor kankerpatiënten verbeteren
26  Initiatieven te ondernemen in samenspraak met de bevoegde ministers op federaal niveau

  Initiatieven krachtlijn 3: onderzoek, innoverende technologie en evaluatie

27  Oprichting van een tumorbank
28  Structurele financiering van de coördinatie van het translationeel onderzoek in de ziekenhuizen
29  Ondersteuning bij het translationeel onderzoek
30  Toepassing van hadrontherapie in België
31  De Stichting Kankerregister versterken
32  Oprichting van een Referentiecentrum voor Kanker

  (cursief = initiatieven die volgens het plan in 2008 gerealiseerd moesten worden)

  De 32 initiatieven van het kankerplan
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onderdelen van een kankerbeleid over 
het hoofd. Het Referentiecentrum voor 
Kanker, dat binnen het Wetenschappelijk 
Instituut voor de Volksgezondheid3 wordt 
opgericht, zal deze analyse hopelijk wel 
maken. Volgens het kankerplan moet dit 
centrum het kankerplan 2011-2015 
voorbereiden. 

We wijzen hier alvast op enkele domei-
nen die nu ontbreken of weinig aandacht 
krijgen en waar een volgend kankerplan 
zeker aandacht aan moet besteden. Op 
het vlak van de kankerpreventie is het 
teleurstellend dat het kankerplan geen 
duidelijke keuze durft te maken voor 
de invoering van het rookverbod in 
cafés en dancings. Roken is in België 
verantwoordelijk voor 38% van alle kan-
kergevallen4. De bestaande wetgeving 
met betrekking tot een rookverbod in 
openbare ruimtes, op de werkvloer en 
in de horeca zal 'geëvalueerd worden 
vooraleer ze eventueel uit te breiden 
tot een rookverbod in cafés', stelt het 
plan (initiatief 1). Ondertussen is een 
evaluatie van het geldende rookver-
bod van de Federale Overheidsdienst 
(FOD) Volksgezondheid beschikbaar5. 
De FOD kiest ondubbelzinnig voor 
een uitbreiding van het rookverbod 
naar cafés. De vrees van café-uitbaters 
om klanten te verliezen blijkt immers 

ongegrond. Bovendien heeft de 
huidige wetgeving enkele onbe-
doe lde,  negat ieve gevo lgen. 
Zo zijn er jeugdhuizen die zich 
willen laten erkennen als drank-
gelegenheid, zodat daar verder 
kan gerookt worden. Deze erken-
ning brengt ook het recht op het 
schenken van sterke drank met zich 

mee. Eind 2008 werd over dit 
rookverbod gedebatteerd in het 
parlement. 

De deelnemers aan de voorberei-
dende rondetafel over kankerpreventie 
brachten de thema's 'blootstelling aan 
de zon' en 'beroepsrisico's die kanker 
kunnen veroorzaken' aan, maar in het 
plan is hiervan niets te vinden. Hoewel 
preventie een bevoegdheid is van de 
gemeenschappen, kan ook de federale 
overheid nog belangrijke maatregelen 
nemen op deze domeinen. De regle-
mentering over de kwaliteitscriteria en 
etikettering van zonneproducten is bij-
voorbeeld een federale bevoegdheid. 
De federale overheid zou ook produc-
ten met een lage beschermingsfactor uit 
de handel kunnen nemen of een duide-
lijke gebruiksaanwijzing verplichten. Er 
is ook weinig aandacht voor de band 
tussen milieu en kanker. Nochtans zijn er 
volgens milieudeskundigen voldoende 
aanwijzingen om aan te nemen dat 
milieuvervuiling een rol speelt in het ont-
staan van kanker6.

Het plan bevat verschillende relevante 
initiatieven over de behandeling van 
kanker, zoals de herwaardering van het 
multidisciplinair oncologisch consult en de 
opvang van personen met een zeldzame 
tumor. Maar het plan vertoont ook enkele 
tekorten. De behandeling van kanker is 
sinds 2003 georganiseerd op basis van 
zorgprogramma's. Elk algemeen zieken-
huis moet sindsdien een zorgprogramma 
oncologische basiszorg aanbieden dat 
gericht is op de diagnose en de minder 
complexe behandeling. Ziekenhuizen 
kunnen ook het gespecialiseerde zorg-
programma oncologie aanvragen, 
dat meer geavanceerde diagnostische 
mogelijkheden en een breder gamma 
behandelingsmogelijkheden biedt. In 
vergelijking met de basisprogramma's 
moeten de gespecialiseerde program-
ma's voldoen aan strengere eisen op 
het vlak van medische omkadering en 
infrastructuur. Zo moeten ze beschikken 
over verschillende artsen met de bijzon-
dere beroepstitel in de oncologie, een 
titel die aangeeft dat een arts over een 
grote oncologische kennis beschikt. 
Voor basisprogramma's bestaat die eis 
niet. Basisprogramma's en gespeciali-
seerde programma's werken verplicht 
samen11.

Prof. Simon Van Belle: 
'Het aantal artsen dat toege-
laten wordt tot een bepaalde 
specialisatie, bijvoorbeeld 
interne geneeskunde, is 
vastgelegd op basis van 
verouderde gegevens en niet 
op basis van de noden van 
de kankerzorg binnen vijf à 
tien jaar.'

Het is teleurstellend dat het kankerplan geen 

duidelijke keuze durft te maken voor de invoering 

van het rookverbod in cafés en dancings

De bestaande wetgeving met betrekking tot een rookverbod in open-
bare ruimtes, op de werkvloer en in de horeca zal 'geëvalueerd 
worden vooraleer ze eventueel uit te breiden tot een rookverbod in 
cafés', stelt het plan.
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Sinds het invoeren van deze zorg-
programma's moet de behandeling 
van kanker voldoen aan enkele kwa-
liteitscriteria. Een probleem is dat die 
kwaliteitscriteria, zoals de verplichting 
van multidisciplinair overleg of registratie, 
voorlopig niet gelden voor oncologische 
zorg buiten de ziekenhuizen. Het weg-
snijden van melanomen is een voorbeeld 
van oncologische zorg die buiten het zie-
kenhuis kan gebeuren. Het kankerplan zet 
op dit vlak geen stappen vooruit, stelt pro-
fessor Simon Van Belle (UZ Gent). Ook 
de erkenning van de kankerspecialisten 
blijft een pijnpunt. Voor de erkenning van 
chirurgen, gynaecologen, pneumolo-
gen, gastro-enterologen en urologen die 
gespecialiseerd zijn in kankerzorg moet 
een bijzondere beroepsbekwaamheid 
in de oncologie worden ingevoerd. Aan 
de toekenning van deze bekwaamheid 
en de erkenningscriteria wordt al enkele 
jaren gewerkt, voorlopig zonder resultaat. 
Simon Van Belle vreest dat de erkennings-
criteria uiteindelijk niet streng genoeg 
zullen zijn, zodat te veel niet gespeciali-
seerde artsen de bekwaamheid kunnen 
verwerven en kankerzorg kunnen blijven 
uitoefenen. Het kankerplan bevat geen 
initiatief met betrekking tot dit knelpunt. 

De toekomstige kwaliteit van de kankerzorg 
hangt sterk samen met de beschikbaar-
heid van voldoende gespecialiseerd 
oncologisch personeel. Momenteel wordt 
het artsenaanbod geregeld via de contin-

gentering, de wettelijke beperking van het 
aantal zorgverstrekkers dat toegang krijgt 
tot de uitoefening van de geneeskunde. 
Van Belle vraagt zich af of die contingen-
tering voldoende toekomstgericht is. Het 
aantal artsen dat toegelaten wordt tot 
een bepaalde specialisatie, bijvoorbeeld 
interne geneeskunde, is vastgelegd op 
basis van verouderde gegevens en niet 
op basis van de noden van de kankerzorg 
binnen vijf à tien jaar. Een goede planning 
vergt een inschatting van de toekomstige 
behoeften. Ook over deze uitdaging zegt 
het kankerplan niets.

Naast de medische behandeling beïn-
vloedt de psychosociale ondersteuning 
van mensen met kanker de levenskwaliteit 
tijdens en na de behandeling. Het kanker-
plan verliest de psychosociale steun niet uit 
het oog. Zo maakt initiatief 10 middelen 
vrij voor de aanwerving van maatschap-
pelijk werkers, oncopsychologen en 
gespecialiseerde verpleegkundigen. 

In 2009 start een onderzoeksproject 
om de effecten van een fysiek en psy-
chosociaal revalidatieprogramma op 
het herstel van borstkankerpatiënten 
te evalueren. Andere aspecten van de 

sociale reïntegratie na de kankerbe-
handeling zijn minder goed uitgewerkt. 
Kankerpatiënten kunnen na hun aan-
doening vaak moeilijk een verzekering 
afsluiten, maar hierover zegt het kan-
kerplan niets. Minister Onkelinx is zich 
nochtans bewust van deze problema-
tiek. In een artikel in Le Soir pleit ze 
voor maatregelen ter bevordering van 
de verzekerbaarheid van kankerpatiën-
ten7. Ook de reïntegratieproblematiek 
van kinderen of jongeren die genezen 
van kanker, komt niet aan bod. Zij wor-
stelen na de zware behandeling vaak 
met cognitieve, psychische en sociale 
gevolgen van de aandoening en de 
behandeling. In het onderwijs vinden 
ze hun plek niet altijd. Vaak is het ook 
moeilijk om later werk te vinden. 

Het kankerplan besteedt te weinig aan-
dacht aan de plaats van de thuiszorg. 
Virginie Huys, Seniorstafmedewerker 
van de dienst thuisverpleging van de 
Socialistische Mutualiteit, merkt op dat 
de huisarts wel wat aandacht krijgt, 
bijvoorbeeld bij initiatief 9, maar 
andere zorgverstrekkers, zoals thuisver-
pleegkundigen of gezinshelpsters, zijn 
afwezig in het kankerplan. Hoewel 
kankerpatiënten tijdens de behandeling 

veel meer tijd thuis doorbrengen dan in 
het ziekenhuis, is financiering voor psy-
chische hulp thuis niet voorzien. Ook de 
erkenningscriteria voor de titel van onco-
logisch verpleegkundige zijn op maat 
van het ziekenhuis geschreven. Geen 
enkele thuisverpleegkundige kan voldoen 
aan de gestelde eisen, bijvoorbeeld qua 
aantal uren dat een verpleegkundige 
moet werken bij oncologische patiënten. 
Initiatief 19 gaat over revalidatieprogram-
ma's binnen het ziekenhuis. Nochtans 
zouden veel mensen ook gebaat zijn met 
hulp in de thuissituatie om daar weer hun 
plan te leren trekken. 

Het kankerplan maakt terecht middelen 
vrij voor translationeel onderzoek (zie 
verder). Maar volgens professor Jan B. 
Vermorken (UZA) komt het onderzoek over 
lokale kankertherapieën als chirurgie en 

Het kankerplan verliest de psychosociale  

steun niet uit het oog

Het kankerplan besteedt te weinig aandacht 

aan de plaats van de thuiszorg

Hoewel kankerpatiënten tijdens de behandeling veel meer tijd 
thuis doorbrengen dan in het ziekenhuis, is financiering voor 
psychische hulp thuis niet voorzien.
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radiotherapie nu vaak in het vergeetboek 
terecht. De oproep om projecten voor 
translationeel onderzoek in te dienen, 
vermeldt moleculaire biologie, farmaco-
genomica en functionele of metabolische 
beeldvorming als onderzoeksdomeinen 
die in aanmerking genomen worden. 
Het kankerplan trekt deze vertekening dus 
niet recht. Maar Saskia Van den Bogaert 
(FOD Volksgezondheid) nuanceert dit. De 
oproep sluit projecten in verband met chi-
rurgie of radiotherapie niet uit. Er zijn ook 
enkele projectvoorstellen ingediend die 
met chirurgie of radiotherapie te maken 
hebben.

1.2 Een kosteneffectieve 
organisatie van de zorg

De uitvoering van het kankerplan hangt 
(onder andere) af van de beschikbaar-
heid van een voldoende groot budget. 
De regering maakte voor de uitvoering 
ervan een meerjarenenveloppe van 
380 miljoen euro vrij. Maar de bud-
getten die nu beschikbaar zijn voor 
de 32 initiatieven, volstaan niet altijd. 
Initiatief 23 gaat over de thuiszorgequi-
pes voor kinderen met kanker, die een 
onvervangbare brugfunctie vervullen 
tussen de ziekenhuis- en de thuiszorg. 
De equipes van het UZ Leuven en het 
UZ Gent hebben een jaarlijkse wer-
kingskost van 300.000 euro. In het 
plan is een verdubbeling voorzien 
van de huidige subsidie van 46.500 
euro per jaar. De equipes van Leuven 
en Gent blijven dus sterk afhankelijk 

van geld van goede doelen, zegt Ilse 
Van Ruysseveldt, coördinator van de 
Leuvense thuiszorgequipe. 

De vraag is of er altijd meer middelen 
nodig zijn om budgettaire problemen 
op te lossen. Vaak kan een kostenef-
fectievere organisatie van de zorg, 
die met het beschikbare budget zo 
efficiënt mogelijk probeert om te sprin-
gen, een oplossing bieden. Dat lijkt het 
geval voor de thuiszorgequipes voor 
kinderen. Professor Yves Benoit, kinder-
hemato-oncoloog aan het UZ Gent, 
heeft bedenkingen bij de voorstellen 
over de kinderoncologie in het kanker-
plan. Initiatief 12 voorziet de erkenning 
van acht kinderkankercentra in België. 
Maar volgens professor Benoit bieden 
vijf hoofdziekenhuizen voor kinderon-
cologie een betere garantie dat elk 
kind met kanker de meest geschikte 

therapie krijgt. Een werkgroep binnen 
de FOD Volksgezondheid kwam tot de 
conclusie dat eerst en vooral vijf hoofd-
ziekenhuizen voor kinderoncologie 
moeten worden versterkt. De kwaliteit 
van de kinderoncologische zorg staat 
of valt immers met de kwaliteit van die 
vijf centra. Als minister Onkelinx het 
voorstel van de werkgroep volgt, zou dit 
een efficiëntere inzet van middelen met 
zich meebrengen. De beschikbare mid-
delen zouden over minder kankercentra 
en minder thuiszorgequipes verdeeld 
moeten worden. Die beperking con-
centreert de expertise en zorgt voor 
een betere behandelingskwaliteit, stelt 
Benoit. Minister Onkelinx lijkt momenteel 
een denkspoor te volgen dat aansluit bij 
het voorstel van de werkgroep. Volgens 
Jean-Marc Close (kabinet-Onkelinx) 
wordt momenteel gedacht aan een 
structuur met twee niveaus. Er zouden vijf 
centra met een gespecialiseerd zorgpro-
gramma voor kinderoncologie erkend 
worden. Daarnaast zouden in andere 
ziekenhuizen ook pediatrische diensten 
erkend kunnen worden om kinderen met 
kanker te behandelen onder toezicht van 

een centrum met een gespecialiseerd 
zorgprogramma. De voorstellen over de 
kinderoncologie tonen aan dat het plan 
wat te snel is opgesteld. De analyse 
van de situatie zou soms beter kunnen. 
Initiatief 12 bijvoorbeeld voorziet twee 
bijkomende voltijdse verpleegkundigen 
voor elk kinderoncologisch centrum. 
Maar professor Benoit merkt op dat de 
patiëntenaantallen van de centra sterk uit-
eenlopen. Het is dus niet ernstig om elk 
centrum evenveel bijkomende verpleeg-
kundige ondersteuning te geven. 

Ook initiatief 30, over een haalbaar-
heidsstudie voor de bouw van een 
centrum voor hadrontherapie, roept 
vragen op in het kader van een 
kosteneffectieve inzet van middelen. 
Hadrontherapie is een kankerbehande-
ling die gebruik maakt van bestraling met 
versnelde protonen of koolstofionen.

Na een Health Technology Assessment 
besloot het Federaal Kenniscentrum 
voor de Gezondheidszorg (KCE) dat 
een investering in hadrontherapie ten 
laste van de ziekteverzekering niet te 
verantwoorden is, omdat voldoende 
betrouwbare wetenschappelijke 
bewijzen van klinische doeltref-
fendheid ontbreken. Investeren in 
de deze technologie kan wel om 
andere redenen, zoals het stimu-
leren van onderzoek en innovatie, 
maar dan moeten andere financi-
ele bronnen worden aangeboord. 
De beperkte groep van patiënten 
die in aanmerking komt voor een 
hadrontherapiebehandeling moet 
terechtkunnen in centra in het bui-
tenland. Overeenkomsten met die 
centra moeten een vlotte toegang tot 
de behandeling garanderen8. Die 
uitweg wordt nu al gebruikt. Ondanks 
de conclusie van het KCE voorziet 
het kankerplan een haalbaarheids-
studie voor de bouw en uitbating van 
een centrum voor hadrontherapie in 
België. Minister Onkelinx probeert 
voor de studie financiering te krijgen 

Ziekenhuizen vragen zich af of de financiering 

voor de psychosociale zorgverstrekkers 

verzekerd is op lange termijn
Prof. Jan B. Vermorken:  
'Het onderzoek over lokale 
kankertherapieën als 
chirurgie en radiotherapie 
komt vaak in het vergeetboek 
terecht.'
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via het Riziv. Het verzekeringscomité 
van het Riziv gaf een eerste keer een 
negatief advies over het gebruik van 
Riziv-middelen voor deze studie. Er 
is een werkgroep binnen het ver-
zekeringscomité opgericht om de 
financiering verder te onderzoeken9. 

In november 2008 kwam er een nieuwe 
vergadering over deze studie. Als het 
verzekeringscomité dan opnieuw nega-
tief oordeelde, zou minister Onkelinx 
niet langer aandringen op financiering 
door het Riziv, zegt Jean-Marc Close. 
De vraag is echter waarom het advies 
van het KCE hier niet wordt gevolgd. 
Dit is niet echt consequent met het prin-
cipe dat het kankerplan zelf aanhaalt: 
'De toegang tot medische technolo-
gieën voor allen veronderstelt dat men 
waakt over het weldoordachte gebruik 
van elke euro die men in de aankoop 
en het gebruik ervan investeert.' 

Initiatief 6 over een driejaarlijkse preven-
tieve gezondheidscontrole bij de huisarts 
kan op weinig enthousiasme rekenen 
bij de Frans- en Nederlandstalige huis-
artsenverenigingen en universitaire 
vakgroepen huisartsgeneeskunde, omdat 
deze maatregel niet wetenschappelijk te 
verantwoorden is. De ondersteuning van 
een permanente preventieve houding, 
bijvoorbeeld door de verplichting van 
een preventiemodule in het elektronisch 
medisch dossier, is veel efficiënter10.

Initiatief 10 van het kankerplan voor-
ziet een financiering van oncologisch 
verpleegkundigen, maatschappelijk 
werkers en oncopsychologen binnen 
de ziekenhuizen met een oncolo-
gisch zorgprogramma. Dit is erg 
belangrijk en komt tegemoet aan 
de jarenlange vraag, onder andere 
van de VLK, naar de financiering 
van de psychosociale support teams 
in de ziekenhuizen, die sinds 2003 
wettelijk verplicht zijn11. Vooral in zie-

kenhuizen die momenteel nog geen 
dergelijke medewerkers, hebben, 
kan deze financiering een belangrijk 
stap vooruit betekenen. Het Cédric 
Hèle-instituut (CHi) voor psychosoci-
ale oncologie (waarin psychosociale 
zorgverstrekkers vertegenwoordigd 
zijn van verschillende Vlaamse zie-
kenhuizen) juicht de aandacht en de 
extra middelen voor psychosociale 
oncologie toe. Maar ook hier rijst de 
vraag of de middelen op de meest 
efficiënte wijze worden verdeeld. 
Het plan voorziet de aanwerving 
van één oncopsycholoog per 250 
MOC's (multidisciplinaire oncolo-
gische consulten, waar overlegd 
wordt over de behandeling voor 
een patiënt), één oncoverpleeg-
kundige per 250 MOC's en één 
sociaal assistent per 500 MOC's. 
Het CHi en de VLK stellen zich 
vragen over deze verhoudingen. 
Oncoverpleegkundigen en sociaal 
assistenten verstrekken eerstelijns 
psychosociale zorg. Elke kankerpa-
tiënt heeft wel eens nood aan een of 
andere vorm van deze zorg, zoals 
informatie, hulp bij terugkeer naar de 
thuissituatie, emotionele steun, uitleg 
over beschikbare tegemoetkomingen. 
De oncopsycholoog verstrekt psycho-
sociale tweedelijnszorg, waar slechts 
een minderheid van de patiënten 
(25-30%) nood aan heeft. Maar de 
huidige financieringsregels houden 
 

te weinig rekening met die verhou-
dingen. De duurdere tweede lijn van 
psychologen wordt te veel versterkt in 
verhouding tot de goedkopere eerste 
lijn van verpleegkundigen en maat-
schappelijk werkers. Ziekenhuizen 
vragen zich volgens het CHi ook af 
of de financiering voor de psycho-
sociale zorgverstrekkers verzekerd is 
op lange termijn. De vrees bestaat 
dat de geldkraan na 2010 weer 
dichtgaat. Daardoor zijn ziekenhuis-

directies niet geneigd om volop te 
investeren in bijkomende psychoso-
ciale zorgverstrekkers. Maar volgens 
Saskia Van den Bogaer t (FOD 
Volksgezondheid) zal het perso-
neelskader voor psychosociale zorg 
voorzien in het kankerplan wellicht 
begin 2009 worden opgenomen in 
het KB op de oncologische zorgpro-
gramma's11. In dat geval is de kans 
wel groot dat de financiering ook na 
2010 blijft doorlopen.

Vooraanstaande kankerspecialisten 
als professor Marc Boogaerts (Leuvens 
Kanker Instituut), professor Simon Van 
Belle (UZ Gent) en professor Jacques 
De Grève (UZ Brussel) verwelkomen een 
uitbreiding van de middelen om psy-
chologen, onco-verpleegkundigen en 
datamanagers aan te werven, maar alle 
drie beklemtonen ze ook dat er nood is 
aan meer zekerheid over de financiering 
van deze initiatieven na 2010. 

1.3 Controle en opvolging

Een nauwkeurige opvolging van de 
impact van het kankerplan en meer 
algemeen van de kankerpreventie en 
-behandeling in ons land is nodig voor 
de evaluatie van het huidige kankerplan 
en de ontwikkeling van een volgende 
versie. Belangrijk in dit kader is initiatief 
31 om het Kankerregister te versterken. 
De bedoeling is onder andere om 
gegevens over de bevolkingsonder-
zoeken voor vroegtijdige opsporing 
van kanker en gegevens over milieu-
vervuiling te koppelen aan gegevens 
van de kankerregistratie. Daarnaast 
zal ook het Referentiecentrum voor 
Kanker een rol spelen bij de opvolging 
van de uitvoering van het kankerplan. 
Dit centrum krijgt onder andere de 
taak om de uitwisseling van informatie 
tussen de overheden en de ziekenhui-
zen te bevorderen. Een versterking 
van die gegevensuitwisseling is onder 
andere belangrijk om te controleren of 
de ziekenhuizen de middelen van het 
kankerplan ook effectief besteden aan 
de kankerzorg, stellen verschillende 
geraadpleegde professoren. 

Sommige ziekenhuisdirecties hebben 
de neiging om op papier in orde te zijn 
en het geld voor andere doeleinden te 

Zonder controle op het terrein is het niet duidelijk 

of de bijkomende verpleegkundigen  

en maatschappelijk werkers werkelijk  

worden ingezet in de kankerzorg
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gebruiken. De professoren De Grève, 
Van Belle en Boogaerts vrezen dat er 
onvoldoende controle zal zijn op de 
bestemming van het budget. Er wordt 
bijvoorbeeld extra geld vrijgemaakt in 
het kader van initiatief 10 voor verpleeg-
kundigen en maatschappelijk werkers. 
Zonder controle op het terrein is het niet 
duidelijk of dit personeel werkelijk wordt 
ingezet in de kankerzorg. Een voor-
waarde voor een effectieve controle is het 
bestaan van duidelijke criteria waaraan 
deze psychosociale zorgverstrekkers 
moeten voldoen en van richtlijnen die 
aangeven wat psychosociale zorg mini-
maal moet inhouden. De middelen zijn 
al beschikbaar sinds juli 2008, maar 
de erkenningsvoorwaarden zijn er nog 
niet. Enkele voorwaarden zullen wel-
licht opgenomen worden in het KB op 
de oncologische zorgprogramma's (zie 
boven). Misschien was het efficiënter 
geweest om eerst criteria en richtlijnen 
vast te leggen en te publiceren en pas 
dan financiering vrij te maken. 

1.4 Afstemming tussen de 
betrokken partijen 

Een goede samenwerking en afstem-
ming tussen de partijen betrokken bij de 
gezondheidszorg en het gezondheids-
zorgbeleid is een voorwaarde voor 
het welslagen van het kankerplan. Hier 
moet het Referentiecentrum voor Kanker  
een belangrijke rol gaan spelen. Dit 
centrum moet vooral de coördinatie en 
samenwerking bevorderen. Coördinatie 
is van belang op het gebied van de 
behandeling, maar ook op het gebied 
van het kankeronderzoek. Zo stelde pro-
fessor Marc Boogaerts (LKI) tijdens zijn 
uiteenzetting bij de voorstelling van het 
kankerplan dat er nood is aan een inven-
tarisatie en coördinatie van het klinisch, 
fundamenteel, translationeel en psycho-
sociaal onderzoek, om de schaarse 
middelen optimaal in te zetten. 

Een coördinatieprobleem dat in de 
Belgische gezondheidszorg wel vaker 
opduikt, wordt veroorzaakt door de 
bevoegdheidsverdeling tussen de 
gemeenschappen en de federale 
staat. De federale staat kan eigenlijk 
geen omvattend kankerplan opstel-
len, omdat de gemeenschappen 
bevoegd zijn voor onderdelen van 

het volksgezondheidsbeleid, zoals 
het preventiebeleid. Dit verklaart mee 
de onvolledigheid van het plan op het 
vlak van preventie. Maar ook voor 
preventie kunnen de gemeenschap-
pen zelden een beleid voeren zonder 
overleg met de federale overheid, 
bijvoorbeeld omdat het Riziv nog een 
federale instelling is. Voor veel onder-
delen van de kankerpreventie moeten 
de gemeenschappen en de federale 
overheid dus samenwerken. Daarom 
houden de verschillende regeringen 
enkele malen per jaar een intermini-
steriële conferentie. Jean-Marc Close 
wijst erop dat deze conferentie op 
11 maart 2008 een permanente 
werkgroep oprichtte waarin de 
gemeenschappen en de federale over-
heid overleggen over de uitvoering 
van het kankerplan. Het kankerplan 
stelt dat alcohol, voeding, milieu, 
vaccinatie- en screeningsprogram-
ma's voor de vroegtijdige opsporing 
van kanker op dit overleg aan bod 
moeten komen. Een eerste resultaat 
van dit overleg is een gemeenschap-
pelijke verklaring van de verschillende 
ministers van Volksgezondheid over 
het toekomstige alcoholbeleid12. 
De werkgroep buigt zich ook over 
de organisatie van de bevolkings-
onderzoeken naar darmkanker en 
baarmoederhalskanker. 

Dirk Dewolf (Kabinet van de Vlaamse 
minister van Welzijn, Volksgezondheid en 

Gezin Steven Vanackere) heeft toch enkele 
bedenkingen bij de manier waarop het 
overleg nu verloopt. Vertegenwoordigers 
van de Vlaamse overheid waren uitgeno-
digd op de rondetafels ter voorbereiding 
van het kankerplan, maar slechts als deel-
nemer tussen de anderen. De federale 
minister van Volksgezondheid bepaalde 
volledig zelf de inhoud van het plan. Dit 
is een wat vreemde manier van werken. 
Aangezien de gemeenschappen ver-
antwoordelijk zijn voor kankerpreventie 
– Vlaanderen heeft hiervoor gezondheids-
doelstellingen opgesteld – zouden zij 
moeten kunnen uitstippelen wat er in 
het kankerplan komt met betrekking tot 
preventie. 

Niettegenstaande het bestaan van 
de permanente werkgroep, heeft Dirk 
Dewolf de indruk dat er bij de uitvoe-
ring van het plan te weinig overleg is 
met de gemeenschappen. Zo vindt hij 
het vreemd dat er federale vacatures 
verschijnen voor het Referentiecentrum 
voor Kanker waaruit blijkt dat dit 
centrum deskundigen wil aanwerven 
inzake kankerpreventie om het kanker-
beleid van de overheid te ondersteunen. 
Afstemming met de Vlaamse overheid 
daarover is er niet geweest.

2. De initiatieven 
van 2008
Het kankerplan voorzag de uitvoering 
van 14 van de 32 initiatieven in 2008. 
Aan de hand van deze 14 initiatieven 
gaan we na of de uitvoering van het 
plan op schema zit. We proberen ook 
een idee te geven van de doelmatig-
heid van de initiatieven: zullen ze tot 
een betere gezondheid en een beter 
psychosociaal welzijn leiden, tegen 
een redelijke prijs? Wetenschappelijk 
onderzoek en de inschatting van des-
kundigen ter zake zijn de leidraad.

Initiatief 1:  
terugbetaling van de 
raadplegingen voor hulp 
bij tabaksontwenning

Volgens het kankerplan zouden alle 
rokers 30 euro terugbetaald krijgen 
voor een eerste raadpleging bij een 

Prof. Marc Boogaerts: 
'Er is nood aan een inventari-
satie en coördinatie van 
het klinisch, fundamenteel, 
translationeel en psycho-
sociaal onderzoek, om de 
schaarse middelen optimaal 
in te zetten.'
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tabakoloog. Daarna zou er nog een 
terugbetaling zijn van 20 euro (30 
euro voor zwangere vrouwen) per 
raadpleging bij een tabakoloog, 
met een maximum van acht raadple-
gingen. Professor Hedwig Boudrez, 
tabakoloog en docent gezondheids-
psychologie verbonden aan het UZ 
Gent, juicht dit initiatief toe. De tus-
senkomst verlaagt de drempel om 
rookstopsessies te volgen, al zal de 
roker wel een remgeld blijven betalen. 
Jean-Marc Close hoopt dat de terug-
betaling in orde komt voor het einde 
van het eerste semester van 2009. Er 
is wat vertraging, onder andere omdat 
er in het parlement verzet is tegen het 
feit dat tabakologen die niet noodza-
kelijk artsen zijn, Riziv-geld krijgen13. 
Er waren ook kritische vragen omdat 
heel weinig mensen de al bestaande 
terugbetalingsregeling voor zwan-
gere vrouwen gebruiken, wat twijfels 
oproept over de noodzaak van een 
uitbreiding van de terugbetaling voor 
rookstop. Die kritiek negeert het feit dat 
de campagne om deze terugbetaling 
bekend te maken, weinig succesvol 
was. Aan de details van de terugbe-
talingsregeling wordt nu nog gewerkt. 
Volgens Boudrez moet er ook een 
terugbetaling komen voor rokers die 
na een reeks sessies hervallen zijn. 
Dr. Michiel Callens (van de medische 
directie van de CM) wijst erop dat 
sommige tabakologen rookstopsessies 
geven aan groepen rokers. Voor die 
groepstherapie zou er ook een terug-
betaling moeten komen. 

Ook professor Boudrez ziet tot nu toe 
erg weinig zwangere rokende vrouwen 
in zijn praktijk. Het zou kunnen dat zij 
niet op de hoogte zijn van het bestaan 
van de rookstopsessies of de terugbe-
taling. Maar het zou ook kunnen dat 
vrouwen die tijdens de zwangerschap 
blijven roken, behoren tot een harde kern 
van zware rooksters die niet de intentie 
hebben om te stoppen. Aangezien de 
bekendheid van de maatregel wel-
licht een deel van het probleem is, 
moet de nieuwe terugbetalingsregeling 
gepaard gaan met een informatie-
campagne. Die moet georganiseerd 
worden door de gemeenschappen. 
Gezondheidsbevordering is, volledig 
terecht, een gemeenschapsbevoegd-
heid. Informatiecampagnes maken 
gebruik van de massamedia, die 
opereren op het niveau van de gemeen-
schappen. Een goede vertrouwdheid 
met die media (bijvoorbeeld: kennis 
van bekende Vlamingen of Walen die 
in de campagne een rol kunnen spelen) 
vergroot de kans op slagen.

Initiatief 1 voorziet ook de versterking 
van de controles op de tabakswetge-
ving door de FOD Volksgezondheid. 
De tabakscontroledienst van de FOD 
heeft daarom bij minister Onkelinx 
een voorstel ingediend om de con-
troles bij jongeren te versterken. Dit 
voorstel omvat drie speerpunten. 
Ten eerste het verkoopsverbod aan 
min-16-jarigen. Ten tweede sensibili-
seren en gegevens verzamelen over 
het rookgedrag van min-16-jarigen: 
waar raken zij nog aan tabak? Waar 
kunnen ze nog roken? De controle-
dienst hoopt zo gerichter te kunnen 
controleren. Er komen meer controles 
op het rookverbod in scholen, jeugd-
cafés, jeugdhuizen en lokalen van 
jeugdbewegingen. Een derde aan-
dachtspunt is reclame en marketing 
die zich specifiek naar jongeren richt. 
Die reclame maakt steeds minder 
gebruik van de klassieke kanalen en 
meer en meer van specifieke technie-
ken zoals opvallende verkoopstands 
op fuiven en festivals en directe mar-
keting, waarbij klanten e-mailberichten 
van tabaksfabrikanten ontvangen. 
Om die bijkomende controles uit te 
voeren, stemde minister Onkelinx in 
met de tijdelijke aanwerving van zes 
controleurs. 

Initiatief 3:  
uitbreiding van de leef-
tijdscategorie voor vac-
cinatie tegen het humaan 
papillomavirus voor 
meisjes van twaalf tot 
achttien jaar

Het kankerplan wilde de terugbeta-
ling van het vaccin tegen het humaan 
papillomavirus (HPV) uitbreiden van alle 
meisjes tussen twaalf en vijftien tot alle 
meisjes tussen twaalf en achttien jaar. 
De kostprijs van de vaccinatie voor 
de meisjes tussen zestien en achttien 
zal daardoor dalen van 412 tot 32 
euro (21,6 euro voor wie geniet van 
de verhoogde tegemoetkoming). De 
terugbetaling ging in op 1 december 
2008. Volgens professor Pierre Van 
Damme (Centrum voor de Evaluatie van 
Vaccinaties, Universiteit Antwerpen) is 
de uitbreiding een belangrijke maatre-
gel, maar de overheid zou dit dossier 
op een veel betere manier kunnen aan-
pakken. Volgens de aanbeveling van 
de Hoge Gezondheidsraad van 2007 
zou er systematisch een jaarcohorte 
van meisjes van elf-twaalf jaar gevac-
cineerd moeten worden. Daarom is er 
nood aan een georganiseerde vacci-
natiecampagne, waarbij de huisarts, 
de schoolarts en de pediater het vaccin 
gratis kunnen toedienen. Enkel zo wordt 
een voldoende hoge vaccinatiegraad 
gehaald. Deze aanpak zorgt er bij-
voorbeeld voor dat in België 90% van 
de doelgroep gevaccineerd is tegen 
hepatitis B, terwijl Frankrijk en Duitsland 
maar 30% halen. Bovendien start een 
algemene vaccinatie met een openbare 
aanbesteding door de gemeenschap-
pen, wat de prijs van het vaccin doet 
dalen. Daardoor kunnen voor hetzelfde 
bedrag veel meer meisjes gevaccineerd 
worden14. Bij een algemeen vac-
cinatieprogramma zoals de hepatitis 
B-vaccinatie, nemen de gemeenschap-
pen één derde en de federale overheid 
twee derde van de door de gemeen-
schappen onderhandelde kostprijs 
voor de vaccins op zich. In juni 2008 
slaagde de Interministeriële Conferentie 
er echter niet in om een beslissing te 
nemen over een algemeen vaccinatie-
programma tegen het papillomavirus. 
De beslissing werd daardoor uitgesteld 
tot eind 2008. Volgens Jean-Marc 
Close is iedereen het eens over de prin-

Prof. Hedwig Boudrez: 
'Er moet ook een terugbeta-
ling komen voor rokers die 
na een reeks sessies herval-
len zijn.'
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cipes van een vaccinatiecampagne. De 
oorzaak van het uitstel zijn budgettaire 
problemen bij de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommiss ie, die 
verantwoordelijk is voor vaccinatiecam-
pagnes in het Brussels Gewest, en bij 
de Franse Gemeenschap. Zo is ook 
voor Vlaanderen de kans verkeken om 
al in september 2009 te starten met 
een algemene vaccinatiecampagne. 
Volgens Dirk Dewolf moet dit in de 
toekomst vermeden worden door de 
gemeenschappen meer onafhankelijk-
heid te geven bij het uitwerken van hun 
gezondheidsbeleid. Een gemeenschap 
die een vaccinatieprogramma wil 
opstarten, moet onafhankelijk van de 
andere gemeenschappen een overeen-
komst met het Riziv kunnen sluiten. Nu 
al kunnen de gemeenschappen eigen 
accenten leggen bij de organisatie 
van bevolkingsonderzoeken. Voor het 
bevolkingsonderzoek naar darmkanker 
zal Vlaanderen in 2009 starten met 
een pilootproject in het Antwerpse. De 
Franse Gemeenschap begint meteen 
met een bevolkingsonderzoek bij de 
hele bevolking. Het kabinet van minis-
ter Vanackere verzet zich tegen een 
oplossing waarbij het Riziv de kost van 
de vaccinatiecampagne volledig zou 
dragen. Dit zou neerkomen op een 
feitelijke herfederalisering van het vac-
cinatiebeleid. Een cofinanciering door 
het federale niveau, eventueel voor 
meer dan twee derde van de kostprijs, 
is wel mogelijk, maar de gemeenschap-
pen moeten de overheidsopdracht voor 
de openbare aanbesteding blijven uit-
schrijven en instaan voor de distributie 
van de vaccins. De Interministeriële 
Conferentie zat opnieuw samen op 
8 december 2008 om een uitweg te 
zoeken.

Initiatief 4: 
verbetering van opspo-
ring en vroegtijdige diag-
nose van borstkanker

Het kankerplan probeert de vroeg-
tijdige opsporing van borstkanker 
te versterken met twee maatrege-
len. Ten eerste, als vrouwen die 
deelnemen aan het bevolkingson-
derzoek naar borstkanker te horen 
krijgen dat er misschien iets aan 
de hand is, zullen de vervolgon-

derzoeken zoals de echografie, de 
kernspintomografie (of MRI-scan) 
en de borstpunctie gratis zijn. Ten 
tweede, vrouwen met een verhoogd 
risico op borstkanker zullen gratis 
een borstonderzoek bestaande uit 
echografie en mammografie kunnen 
ondergaan. 

Professor Er ik Van L imbergen 
(Leuvens Universitair Centrum voor 
Kankerpreventie), die het standpunt van 
de Vlaamse screeningscentra vertolkt, 
schaart zich achter de doelstelling van 
het kankerplan om de deelname aan 
het bevolkingsonderzoek naar borst-
kanker op te krikken. Vrouwen tussen 
50 en 69 jaar kunnen om de twee 
jaar hun borsten laten onderzoeken 
door middel van een gratis mammo-
grafie. Om dit bevolkingsonderzoek 
als succesvol te kunnen beschouwen, 
is een participatiegraad van ten minste 
70% noodzakelijk. Vlaanderen haalde 
in de jaren 2004-2005 een participa-
tiegraad van 37%. In Wallonië (8,8%) 
en Brussel (6,6%) lag de participatie 
heel wat lager15. Vooral in Wallonië 
en Brussel zijn er nog te veel vrouwen 
die zich preventief laten onderzoeken 
door middel van de zogenaamde 
diagnostische mammografie in com-
binatie met een echografie. Die 

diagnostische mammografie biedt voor 
preventiedoeleinden echter minder 
kwaliteitsgaranties. Bovendien is echo-
grafie geen geschikt instrument voor de 
vroegtijdige opsporing van borstkanker 
bij vrouwen tussen 50 en 69 jaar. 

Sommige vrouwen kunnen niet 
terecht in het bevolkingsonderzoek 
omdat ze een verhoogd risico op 
borstkanker hebben. Zij moeten 
al op jongere leeftijd gescreend 
worden en kunnen beter elk jaar een 
preventief onderzoek laten uitvoeren 
dat bestaat uit een mammografie 
aangevuld met een kernspintomo-
grafie en een echografie. Professor 
Guido Van Hal (coördinator van het 
screeningscentrum Antwerpen) en 
Erik Van Limbergen steunen dit gratis 
preventief onderzoek voor vrouwen 
ui t  de verhoogde r is icogroep. 
Maar het is wel belangrijk om deze 
groep vrouwen met een verhoogd 
risico heel duidelijk af te bakenen 
en een correcte toepassing van de 
afgesproken criteria te garanderen, 
door middel van een gevalideerde 
procedure voor risicoanalyse. Zo 
vermijd je dat vrouwen die thuisho-
ren in het bevolkingsonderzoek door 
middel van een tweejaarlijkse mam-
mografie het uitgebreide jaarlijkse 
preventieve onderzoek krijgen. Net 
zoals nu al het geval is in het bevol-
kingsonderzoek naar borstkanker, 
moet er ook een strenge kwaliteits-
controle komen op de artsen en 
instellingen die het preventief onder-
zoek uitvoeren bij vrouwen met een 
verhoogd risico. Die artsen moeten 
een gespecialiseerde opleiding 
krijgen en jaarlijks een minimum 
aantal kernspintomografieën van de 
borst interpreteren. Er is ook nood 
aan een fysisch-technische controle 
van de apparatuur.

Ook het gratis maken van de ver-
volgonderzoeken voor vrouwen bij 
wie in het bevolkingsonderzoek 
een verdacht letsel is gevonden, 
krijgt steun. Van Hal wijst erop dat 
het bevolkingsonderzoek gezonde 
vrouwen motiveert om zich te laten 
onderzoeken. Als het onderzoek 
dan een verdacht letsel ontdekt, 
krijgen gezonde mensen door een 
overheidsinterventie het etiket van 

Prof. Erik Van Limbergen:  
'Ik schaar me achter de 
doelstelling van het kanker-
plan om de deelname aan 
het bevolkingsonderzoek 
naar borstkanker op te 
krikken.'
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zieke opgekleefd. Er valt daarom 
iets te zeggen voor een integrale 
terugbetaling van de vervolgonder-
zoeken, die moeten uitmaken of de 
screeningsmammografie al dan niet 
terecht een alarmerend resultaat gaf. 
Van Limbergen voegt hieraan toe dat 
gratis vervolgonderzoeken vrouwen 
belonen die in het bevolkingsonder-
zoek stapten, wat de deelnamecijfers 
kan opdrijven. Een voorwaarde is 
wel dat de gratis vervolgonderzoe-
ken niet gelden voor vrouwen die 
een diagnostische mammografie 
kregen.

Volgens Rob Van Den Oever (CM) 
werkt de technisch-geneeskundige 
raad van het Riziv momenteel aan 
een voorstel om deze maatregelen 
in de praktijk om te zetten. Er komt 
een gratis mammografie of MRI-scan 
in combinatie met een echografie. 
De gratis punctie die werd vermeld 
in het kankerplan, is niet voorzien 
in dit voorstel. De radioloog kan 
deze gratis onderzoeken uitvoeren 
bij patiëntes met een hoog risico 
en bij de opvolging van een ver-
dachte screeningsuitslag. Over de 
afbakening van de groep van risi-
copatiënten en de artsen die deze 
prestatie mogen aanrekenen (enkel 
radiologen, of ook gynaecologen) 
wordt nog gediscussieerd. Van Den 
Oever verwacht een terugbetaling 
niet voor einde 2009. Close hoopt 
op half 2009. 

Initiatief 11: 
financiering van een data-
manager in het kader van 
de oncologische zorgpro-
gramma's

Ziekenhuizen met een zorgpro-
gramma oncologie kunnen vanaf 
1 juli 2008 financiering krijgen 
voor het aanwerven van een data-
manager. De datamanager is 
verantwoordelijk voor de registratie 
van gegevens over de kankerdiag-
noses in het ziekenhuis. Hij evalueert 
de opvolging van de beslissingen 
van de multidisciplinaire oncologi-
sche consulten (MOC's) en van de 
aanbevelingen van het oncologisch 
handboek. Ziekenhuizen kunnen 
per 1000 MOC's een voltijdse 
datamanager aanwerven. Er is 
een totaal budget van 3,6 miljoen 
euro voorzien. De financiering ging 
in op 1 juli 2008. Volgens dokter 
Liesbet Van Eycken, directeur van 
het Kankerregister, zijn deze data-
managers erg belangrijk voor de 
wetenschappelijke geloofwaardig-
heid van het Kankerregister. Tot nu 
toe was het Kankerregister afhan-
kelijk van de behandelende artsen, 
die over weinig tijd beschikken om 
het formulier van de kankerregistra-
tie in te vullen. Een datamanager 
kan zorgen voor een volledige regi-
stratie in het hele ziekenhuis, wat nu 
nog een zwak punt is in heel wat 
Belgische ziekenhuizen. Door de 

aanwezigheid van een datama-
nager krijgt het Kankerregister een 
duidelijk aanspreekpunt in de zie-
kenhuizen. De beschikbaarheid van 
één datamanager per 1000 MOC's 
laat toe om hoge kwaliteitseisen 
te stellen aan de datamanagers. 
Daartoe behoren een goede startop-
leiding en een jaarlijkse bijscholing. 
Het Kankerregister zal volgens de 
omzendbrief die opleiding geven. 
Maar om de kwaliteit van de kan-
kerregis t rat ie te optimaliseren, 
zou het Kankerregister nog verder 
moeten kunnen gaan, zegt Liesbet 
Van Eycken. Het moet de datama-
nagers de nodige ondersteuning 
kunnen bieden. Dit betekent dat 
het register mee de inhoud van 
de opleiding bepaalt, kwaliteits-
controles uitvoert en een uniforme 
regis t rat iemethode nast reef t  in 
samenwerking met de verantwoor-
delijke artsen in de ziekenhuizen en 
de datamanagers. De codering van 
de gegevens en de communicatie 
met het Kankerregister zouden ook 
elektronisch moeten gebeuren. Als 
de overheid hieromtrent regels wenst 
vast te leggen, is een samenwerking 
met het Kankerregister noodzakelijk. 
In het Kankerregister is de nodige 
expertise aanwezig om deze voor-
waarden goed te omschrijven, zegt 
Liesbet Van Eycken. Het was nog 
efficiënter geweest om de regels 
vast te leggen voor de start van de 
financiering.

Initiatief 14: 
erkenning van de titel van 
oncologisch verpleegkun-
dige

De oncologie heef t  nood aan 
gespecialiseerd verpleegkundig 
personeel. Daarom moet de onco-
logisch verpleegkundige wettelijk 
erkend worden, stelt het kanker-
plan. Het KB over de erkenning 
van de oncologisch verpleegkun-
digen is eind 2008 verschenen, 
binnen de door het kankerplan 
gestelde deadline. Dat KB houdt 
voldoende rekening met de ver-
zuchtingen van de Vereniging voor 
Verpleegkundigen Radiotherapie 
en  Onco log i e  ( VVRO) ,  zeg t 

Dr. Liesbet Van Eycken, directeur van het Kankerregister:  
'Door de aanwezigheid van een datamanager krijgt het Kanker-
register een duidelijk aanspreekpunt in de ziekenhuizen.'
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Sven Dhaese, voorzit ter van de 
VVRO. De vereniging had ook 
een beroepst i tel voor radiothe-
r apeu t i s ch  ve rp l eegkund igen 
gevraagd.

Hoewel het kankerplan deze titel 
niet vermeldt, lijkt er ook hiervoor 
schot in de zaak te zitten, zegt Sven 
Dhaese. De Beroepsvereniging van 
Ar tsen-Radiotherapeuten (BVRO) 
werkt aan een advies in verband 
met de erkenningscriteria van een 
radiotherapieafdeling, bedoeld voor 
de overheid. Dit advies voorziet 
ook de aanwezigheid van ver-
pleegkundigen met een bijkomende 
opleiding. Dit kan een hefboom zijn. 
Minister Onkelinx heeft in verband 
met de ti tel van radiotherapeu-
tisch verpleegkundige een advies 
gevraagd aan de Nationale Raad 
voor Verpleegkunde. 

Initiatief 15: 
verbetering van 
de dekking van de 
geneesmiddelen tegen 
kanker door de verplichte 
ziekteverzekering

De snelle beschikbaarheid en toe-
gankelijkheid van nieuwe, efficiënte 
kankerbehandelingen is een prio-
riteit voor de VLK. Het kankerplan 
bevat enkele maatregelen om de 
terugbetaling van nieuwe kankerge-
neesmiddelen te verbeteren. Het zijn 
veeleer ad-hocingrepen. Een diep-
gaande reflectie over methodes om 
nieuwe kankerbehandelingen in de 
toekomst betaalbaar en toegankelijk 
te houden, ontbreekt vooralsnog. 

Het kankerplan stelde de terugbetaling 
van drie nieuwe kankergeneesmid-
delen in het vooruitzicht. Het ging 
om Avastin, een behandeling voor 
gemetastaseerde darmkanker, de 
intraveneuze vorm van Busilvex, 
een middel tegen leukemie dat nu 
al in poeder- en capsulevorm op de 
markt is, en Mabthera, een genees-
middel voor bepaalde vormen van 
lymfoom. Avastin wordt terugbetaald 
sinds december 2008. Busilvex 
via infuus is sinds 1 oktober 2008 
terugbetaald bij kinderen onder de 

achttien jaar, als voorbereidende 
behandeling voor een conventionele 
hematopoëtische stamceltransplanta-
tie16. De terugbetaling van Mabthera 
is geweigerd door de minister van 
Begroting. De producent moet de 
terugbetalingsprocedure opnieuw 
doorlopen. Daardoor is de terug-
betaling met minstens een half jaar 
uitgesteld. Dit uitstel is niet alleen een 
gevolg van de moeilijke budgettaire 
situatie van de federale overheid, 
maar ook van de zeer hoge prijzen 
die de producenten vragen voor 
nieuwe kankergeneesmiddelen. Een 
andere maatregel in het kankerplan 
wilde mannen toegang verschaffen 
tot antikankergeneesmiddelen die 
momenteel enkel worden terugbe-
taald aan vrouwen met borstkanker. 
Volgens Jean-Marc Close zal dit 
geregeld worden via het Bijzonder 
Solidariteitsfonds van het Riziv, dat 
tussenkomt voor dure behandelingen 
die normaal niet terugbetaalbaar 
zijn, omdat het gaat om een inno-
vatie, een zeldzame toepassing van 
een verstrekking of een zeldzame 
aandoening. Over de werking van 
dit fonds waren in het verleden 
wel klachten. Een aanvraag bij 
het fonds zorgde voor een zware 
administratieve belasting. De beslis-
singsprocedure duurde lang en was 
weinig transparant. Het valt af te 
wachten of mannen met borstkanker 
betere ervaringen zullen hebben. 

De ziekenfondsen en kankerspecialis-
ten maken zich heel wat zorgen over 
de toekomstige betaalbaarheid van 
nieuwe kankergeneesmiddelen. Rob 
Van Den Oever (CM) beschouwt deze 
nieuwe middelen, omwille van de 
hoge kostprijs, als een bedreiging voor 
onze ziekte- en invaliditeitsverzekering. 
Ivan Van der Meeren (Socialistische 
Mutualiteiten) denkt dat het erg moei-
lijk is om alle middelen die nu of in de 

nabije toekomst op de markt komen, te 
vergoeden. Er moeten keuzes gemaakt 
worden en alle betrokken partijen (zie-
kenfondsen, overheid, artsen en de 
farmaceutische firma's) moeten hun ver-
antwoordelijkheid opnemen. Jacques 
De Grève (UZ Brussel) wijst erop dat 
er nood is aan de ontwikkeling van 
nieuwe instrumenten om de toegankelijk-
heid en de betaalbaarheid van nieuwe 
kankergeneesmiddelen te garanderen. 
Een voorbeeld daarvan is het systeem 
van risk sharing. De terugbetalende 
overheid en de firma's sluiten op basis 
van onvolledig bewijsmateriaal over 
een medicament een terugbetalings-
overeenkomst. De kostprijs van het 
middel wordt verdeeld tussen de firma 
en de overheid. De terugbetalingsover-
eenkomst kan dan later uitgebreid of 
teruggeschroefd worden op basis van 
bijkomend bewijsmateriaal over de 
werkzaamheid van het geneesmid-
del17. Volgens professor Vermorken 
(UZA) zijn de terugbetalingscriteria van 
een geneesmiddel nu te sterk gestuurd 
door de farmaceutische industrie. Een 
grotere inbreng van de artsen zou 
voor besparingen kunnen zorgen. Nu 
beslist de producent van een genees-
middel voor welke aandoeningen hij 
een registratieaanvraag indient bij het 
European Medicines Agency (EMEA), 
de instelling die de toestemming geeft 
om nieuwe medicatie op de markt 
te brengen. De producent beslist 
ook over de terugbetalingsaanvraag 

bij de Commissie Tegemoetkoming 
Geneesmiddelen, de Belgische exper-
tencommissie die de minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid 
adviseert over de terugbetaling van 
nieuwe geneesmiddelen. Vermorken 
meent dat de artsen in dit proces een 
grotere inbreng moeten hebben. Zij 
hebben er immers minder belang bij 
dat het gebruik van een nieuw genees-
middel gemaximaliseerd wordt. Artsen 

Ivan Van der Meeren (Socialistische Mutualiteit): 

'Het is erg moeilijk om alle middelen  

die nu of in de nabije toekomst op de markt 

komen, te vergoeden.'
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zouden dan ook kunnen zorgen voor 
een meer doelgerichte terugbetaling, 
een terugbetaling voor de groep van 
kankerpatiënten die werkelijk baat 
heeft bij het nieuwe geneesmiddel. 
Om hier vooruitgang te boeken, mag 
ook het Europese niveau niet uit het 
oog verloren worden, zegt Jacques 
De Grève. EMEA kan bepaalde voor-
waarden opleggen aan de klinische 
studies waarmee producenten hun 
nieuwe medicament testen. EMEA zou 
bijvoorbeeld kunnen verplichten om 
in de klinische studies ook op zoek 
te gaan naar biomerkers – geneti-
sche kenmerken van patiënten die 
voorspellen wie baat zal hebben bij 
een geneesmiddel en wie niet. Als 
er biomerkers beschikbaar zijn, kan 
de nieuwe behandeling veel beter 
worden afgestemd op patiënten die 
er werkelijk iets aan hebben, zodat 
de terugbetalende overheid geld kan 
besparen. 

De grote impact van de industrie op de 
terugbetalingscriteria betekent ook dat 
de terugbetaling niet altijd beantwoordt 
aan geneeskundige ontwikkelingen, 
zegt professor Vermorken. Soms ont-
dekken artsen nieuwe toepassingen 
van bestaande geneesmiddelen. De 
producent is dan echter vaak niet 
meer geneigd om te investeren in de 
klinische studies die een uitbreiding 
van de registratie of de terugbetaling 
onderbouwen, bijvoorbeeld omdat het 
patent op het geneesmiddel vervallen 
is en er dus niet veel meer mee te ver-
dienen valt. Een regeling waarbij de 
artsen op dat moment zelf een terugbe-
talingsaanvraag kunnen doen, zou een 
stap vooruit zijn. Hierbij hoort dan ook 
overheidssteun voor de noodzakelijke 
klinische studies. 

H e t  F e d e r a a l  A g e n t s c h a p 
v o o r  G e n e e s m i d d e l e n  e n 
Gezondheidsproducten (FAGG) zal 
volgens het kankerplan een analyse 
uitvoeren van de verschillen in 
terugbetalingsvoorwaarden, -snel-
heid en -procedure tussen België 
en de buurlanden. Dit zal hope-
lijk leiden tot een meer uitgewerkt 
geheel van aanbevelingen om de 
nieuwe kankergeneesmiddelen in 
België snel toegankelijk te maken 
voor elke kankerpatiënt die er nood 

aan heeft, zonder dat die middelen 
te veel druk zetten op de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering. 

Initiatief 17:  
structurele steun aan de 
celbanken en eenheden 
voor celtherapie met 
hematopoëtische stamcel-
len en navelstrengbloed

Kwaadaardige bloedziekten als 
leukemie worden behandeld met che-
motherapie die het zieke beenmerg 
volledig vernietigt. Toediening van 
gezonde stamcellen van een donor 
kan het beenmerg heropbouwen. De 
stamcellen worden geoogst uit het 
beenmerg of bloed van een volwas-
sen donor of uit navelstrengbloed. Om 
de kans op verenigbaarheid tussen 
donor en patiënt te verhogen, hebben 
ziekenhuizen in binnen- en buitenland 
stamcelbanken en, sinds het midden 
van de jaren '90, navelstrengbloed-
banken opgericht. De gegevens van 
die databanken zijn opgenomen in 
een internationaal computernetwerk, 
zodat een arts wereldwijd kan zoeken 
naar een donor voor zijn patiënt. 
Ondanks de hoge kosten voor de 
infrastructuur en de kwaliteitscontroles 
van deze stamcelbanken, was er tot 
voor kort in België geen subsidiëring 
voorzien. Zij draaiden dan ook volle-

dig op geld van goede doelen18. Het 
kankerplan maakt voor het eerst een 
structurele basissteun vrij voor stam-
celbanken, vanaf 1 januari 2009. 
Volgens professor Marc Boogaerts 
van het Leuvens stamcelinstituut, is dit 
een belangrijke eerste stap, maar de 
financiering voor de navelstrengbloed-
bank moet wel nog stijgen. De opslag 
van één navelstrengbloedstaal kost 
1000 euro. Voor een ziekenhuis met 
een stamcelbank en een navelstreng-
bloedbank is ongeveer 350.000 
euro voorzien. Als de Leuvense bank 
dit hele bedrag aan navelstreng-
bloed zou besteden, kan zij elk jaar 
350 bijkomende stalen opslaan. 
Daarmee kan zij haar leiderspositie 
op wereldvlak niet behouden. De 
Leuvense navelstrengbloedbank bezit 
zowat 9000 stalen, maar moet naar 
20.000 om op wereldvlak te kunnen 
blijven meespelen. Een grote bank is 
van belang om de kans te verhogen 
dat er voor Belgische autochtone 
patiënten snel een verenigbare donor 
gevonden wordt. De compatibili-
teitskansen zijn het grootst binnen 
de eigen bevolkingsgroep. Wie 
een buitenlandse donor nodig heeft, 
moet bovendien aanzienlijke bedra-
gen (zowat 19.500 euro) betalen. 
Binnenlands navelstrengbloed is 
gratis. Ook voor allochtonen is een 
grotere, en dus diversere, databank 
belangrijk. Voor hen is de kans immers 

De Leuvense navelstrengbloedbank bezit zowat 9000 stalen, maar 
moet naar 20.000 om op wereldvlak te kunnen blijven meespelen.
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kleiner om in een collectie Belgische 
navelstrengbloedstalen een verenig-
bare donor aan te treffen. Voor een 
Marokkaans patiëntje is het momen-
teel zeer moeilijk om in de huidige 
bestanden een verenigbare donor te 
vinden, want er zijn geen noemens-
waardige Marokkaanse banken. Een 
derde reden om een grotere navel-
strengbloedbank te maken, is de 
toenemende vraag naar dubbele 
transplantaties.Om volwassenen veilig 
met navelstrengbloed te kunnen trans-
planteren, zijn meestal twee staaltjes 
tegelijk nodig, wat een minstens 
dubbel zo grote bank impliceert. 

Initiatief 18:  
verbetering van de terug-
betaling van bijkomende 
kosten die verbonden zijn 
aan kankerbehandelingen

Het kankerplan voorziet drie nieuwe 
maatregelen voor de bijkomende kosten 
van personen met kanker. Bijkomende 
kosten zijn kosten 'naast de curatieve of 
palliatieve behandelingen van kanker'. 
Voor personen die door een kanker-
behandeling hun haar verloren, stijgen 
begin 2009 de twee bestaande for-
faitaire tussenkomsten met 50%. De 
tussenkomst voor een pruik voor perso-
nen die tijdelijk volledig kaal zijn na een 
behandeling stijgt van 120 naar 180 
euro. De forfaitaire tussenkomst voor 
personen met blijvende haaruitval ter 
hoogte van een litteken als gevolg van 
radiotherapie wordt verhoogd van 180 
naar 270 euro. Deze nieuwe forfaits 
vormen een aanzienlijke tussenkomst in 
de prijs van een goede pruik, zegt Chris 
Heremans, hoofd van de sociale dienst 
van de Vlaamse Liga tegen Kanker. In 
2009 is een verbetering van de terugbe-
taling van de stemvervangende implant 
voor de gelaryngectomeerde patiënten 
gepland. Er is een budget van 601.000 
euro voorzien voor de verbetering van 
de terugbetaling van borstreconstructies. 
Maar of de hoge honorariumsupple-
menten die vrouwen nu betalen voor 
een borstreconstructie met eigen weefsel 
zullen dalen, is lang niet zeker (zie p. 
20). Kankerpatiënten hebben nog heel 
wat meer kosten, bijvoorbeeld voor 
niet-terugbetaalde medicatie en allerlei 
verbandmateriaal19. Professor Vermorken 

wijst ook op de training door logopedis-
ten van de slikfunctie van patiënten die 
voor hoofd/halskanker worden behan-
deld. Het behoud van de slikfunctie is 
essentieel om weer vast voedsel te kunnen 
eten en om de kans op verslikpneumo-
nie – longontsteking doordat voedsel of 
vocht in de longen terechtkomt – tot een 
minimum te beperken. Voor deze training 
voorziet het Riziv nu geen vergoeding. 
Deze maatregelen zijn dus vrij beperkt. 
Het is wel zo dat Onkelinx' 'Programma 
voor de verbetering van de levens-
kwaliteit van personen met chronische 
ziekten 2009-2010' meer maatrege-
len in verband met bijkomende kosten 
in het vooruitzicht stelt. Dit programma 
wil een officiële erkenning invoeren voor 
personen met een chronische ziekte. Die 
erkenning zal dan recht geven op een 
stevige sociale bescherming. De inte-
gratie in de maximumfactuur (die ervoor 
zorgt dat het remgeld dat een gezin in 
een bepaald jaar moet betalen, nooit 
boven een bepaald plafond uitstijgt) 
van sommige niet-terugbetaalde genees-
middelen en medisch materiaal, zoals 
stomamateriaal, is een van de geplande 
maatregelen. 

Initiatief 20:  
de voorwaarden vastleg-
gen voor de erkenning 
van een handicap als 
gevolg van een kanker-
behandeling

Bij de Directie-generaal Personen met 
een handicap van de FOD Sociale 
Zekerheid kunnen kankerpatiënten een 
tegemoetkoming krijgen als ze aan 
bepaalde administratieve en medische 
voorwaarden voldoen. Het gaat om de 
integratietegemoetkoming, de inkomens-
vervangende tegemoetkoming en de 
tegemoetkoming hulp aan bejaarden. 
Personen met een handicap moeten 
ook de parkeerkaart, om te kunnen 
parkeren voor onbeperkte duur of op 
voorbehouden parkeerplaatsen, bij 
deze dienst aanvragen. De aanvraag-
procedure duurde tot voor kort vaak 

erg lang, wat voor veel kankerpatiën-
ten belastend was. Kanker is een ziekte 
die snel kan evolueren. De VLK heeft er 
vaak op gewezen dat het dan extra 
belangrijk is om de hulp snel en op het 
goede moment te krijgen. Het kanker-
plan bevat daarom een maatregel om 
de aanvraagprocedure te versnellen. 
Dit is intussen geregeld via een nieuw 
koninklijk besluit20 en via een interne 
dienstnota van de Directie-generaal. Bij 
het onderzoek van een aanvraag voor 
een tegemoetkoming of parkeerkaart, 
moet een arts een onderzoek instellen 
naar de vermindering van het verdien-
vermogen of de zelfredzaamheid van 
de aanvrager. Hij baseert zich daar-
voor op een medisch dossier en een 
medisch onderzoek. De interne dienst-
nota vermeldt drie groepen die prioritair 
zijn en waarvoor enkel op basis van 
het ingediende dossier (zonder medisch 
onderzoek) kan beslist worden. Het gaat 
om personen die chemo- of radiothera-
pie krijgen, personen getroffen door 
een snel evoluerende aandoening met 
negatief vooruitzicht en personen in de 
terminale of palliatieve fase. De kans is 
groot dat deze dossiers zonder medisch 

onderzoek en dus sneller afgehandeld 
worden. Een belangrijke randvoor-
waarde is wel dat het dossier dat de 
Directie-generaal ontvangt, volledig is, 
zegt dr. Paul Jenet, adviseur-generaal bij 
deze dienst. 

Initiatief 24:  
ondersteuning voor proef-
projecten inzake klinische 
oncogeriatrie

Kanker is een ouderdomsziekte. Door 
de vergrijzing van de bevolking neemt 
de behoefte aan oncologische zorg 
aangepast aan oudere leeftijdscate-
gorieën dus steeds toe. Een op drie 
patiënten die nu de diagnose kanker 
krijgen, is ouder dan 75. Initiatief 24 
bevat dan ook terecht een projectop-
roep aan de ziekenhuizen om voor 

Het huidige plan is een tussenstap naar 

een omvattend, goed onderbouwd plan
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30 september 2008 proefprojecten 
in te dienen die moeten leiden tot 
een optimalisering van de medische 
behandeling en psychosociale bege-
leiding van oudere kankerpatiënten. 
Het uiteindelijke doel is de oprichting 
van gespecialiseerde oncogeriatrische 
teams. Nu al leidde de projectoproep 
tot een sterkere wisselwerking tussen 
oncologen en geriaters. Voor 2008 
en 2009 is telkens een budget van 
2 miljoen euro vrijgemaakt. Er zijn 
een veertigtal projectaanvragen inge-
diend. De selectie van de projecten 
was afgerond tegen eind november 
2008.

Initiatief 25: 
het aanbod palliatieve 
zorg voor kankerpatiën-
ten verbeteren

Palliatieve zorg wil de best mogelijke 
levenskwaliteit bieden aan wie een 
ongeneeslijke ziekte heeft en binnen 
afzienbare tijd zal sterven. 50% van 
de kankerpatiënten zal uiteindelijk een 
beroep moeten doen op deze zorg-
vorm. De sector van de palliatieve zorg 
is echter ondergefinancierd en moet 
daarom een beroep doen op geld uit 
goede doelen. Een betere financiering 
van de palliatieve zorg is een belang-
rijke bekommernis van de VLK. 

Het kankerplan zet enkele bescheiden 
stappen vooruit. Voor 2008 voorzag 

het plan in een sterkere omkadering 
voor de palliatieve zorg in ouderen-
zorgvoorzieningen: de Rustoorden voor 
bejaarden (ROB's) en rust- en verzor-
gingstehuizen (RVT's).  Hieraan is in 
de realiteit gedeeltelijk tegemoetge-
komen. Voor de RVT's zijn er vanaf 1 
juli 2008 middelen voor een palliatief 
referent (bijvoorbeeld een verpleegkun-
dige), voor een tiende van een voltijdse 
betrekking per dertig patiënten in afhan-
kelijkheidscategorie B en C (de meest 
zorgbehoevende patiënten21). Voor de 
ROB's zijn geen bijkomende middelen 
voorzien. 

Paul Vanden Berghe (Federatie 
Palliatieve Zorg Vlaanderen) vindt de 
nu voorziene financiering voor RVT's 
een eerste stap. De overeenkomsten-
commissie van het Riziv heeft een 
groeipad uitgetekend om binnen twee 
jaar middelen vrij te maken voor een 
halftijds palliatief referent voor een 
RVT van minder dan honderd bedden 
en een voltijdse betrekking voor een 
RVT van meer dan honderd bedden. 
De Federatie hoopt dat de uitbreiding 
van middelen ook gepaard zal gaan 
met de invoering van opleidings-
vereisten en vereisten van permanente 
navorming voor het personeelslid dat 
instaat voor de palliatieve zorg. Voor 
de financiering sinds 1 juli 2008 
geldt dit nog niet. Het gevaar bestaat 
dus dat de RVT's de vrijgemaakte 
middelen niet zullen gebruiken voor 
palliatieve zorg. 

Voor 2008 voorzag het plan in een sterkere omkadering voor 
de palliatieve zorg in ouderenzorgvoorzieningen: de rustoorden 
voor bejaarden (ROB's) en rust- en verzorgingstehuizen (RVT's).

Het kankerplan zegt niets over 
verschil lende andere beleidsno-
den van de pal l ia t ieve sector 
zoals een betere f inancier ing 
van de Federatie Palliatieve Zorg 
V laanderen en de pal l ia t ieve 
samenwerkingsverbanden, de regi-
onale netwerken die de palliatieve 
zorg coördineren en de palliatieve 
zorgcultuur helpen verspreiden. 
Alle pall iatieve samenwerkings-
verbanden zijn momenteel nog 
in grote mate afhankel i jk van 
geld van goede doelen om de 
wettelijk vastgelegde minimale per-
soneelsbezetting van een halftijds 
psycholoog en een voltijds coör-
dinator te kunnen betalen volgens 
hun reële anciënniteit. Voor de 
kleine samenwerkingsverbanden 
is de situatie al jaren bijzonder 
moeilijk. 

Ook over het grootste probleem 
van de pal l ia t ieve sec tor,  de 
ontoereikende financiering van de 
multidisciplinaire begeleidingsequi-
pes voor pal l ia t ieve thuiszorg 
(MBE's), zwijgt het kankerplan. De 
equipes ondersteunen de thuiszorg 
voor terminale patiënten. Zij doen 
dat voor steeds meer patiënten, 
maar de financiering en het per-
soneelskader is niet toereikend. 
De MBE's staan daardoor onder 
zware werk- en financiële druk. Ze 
worden vergoed op basis van een 
forfaitaire vergoeding per bege-
leide patiënt. Het aantal forfaits 
dat een MBE jaarlijks kan aanre-
kenen aan het Riziv is beperkt tot 
een maximum. 
Als dit maximum is bereikt, is er 
voor bijkomende patiënten geen 
ex t ra f inancier ing. Het  evalu -
a t ie rappor t  van de Federa le 
Evaluatiecel Palliatieve Zorg (juni 
2008) pleit voor het afschaffen 
van de begrenzing van het aantal 
for faits voor MBE's. Het kanker-
plan verwijst wel naar een studie 
van het KCE om de noden van de 
palliatieve zorgsector objectief te 
bepalen. De resultaten zullen in 
2009 beschikbaar zijn en zullen 
hopeli jk de aanleiding vormen 
om de overheidsinvestering aan 
te passen aan de noden in deze 
domeinen. 
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Initiatief 27:  
oprichting van een tumor-
bank

Initiatief 28:  
structurele financiering 
van de coördinatie van 
het translationeel onder-
zoek in de ziekenhuizen

Initiatief 29:  
ondersteuning bij het 
translationeel onderzoek

Translationeel onderzoek zoekt verban-
den tussen het preklinische onderzoek 
in het laboratorium en het klinische 
onderzoek in het ziekenhuis. Door de 
wisselwerking tussen de studie van de 
genetische en moleculaire kenmerken 
van een tumor in het lab en klinische 
studies van behandelingen bij kan-
kerpatiënten stemt dit type onderzoek 
de behandeling beter af op de indi-
viduele kenmerken van een patiënt. 
Translationeel onderzoek is erg duur. 
Er zijn databeheerders, laboranten en 
klinisch onderzoekers bij betrokken. 
De verzameling en bewaring van 
tumorstalen en de test om de 'gene-
tische handtekening' van patiënten te 
bepalen, vereisen dure technieken22. 

Het kankerplan kiest dan ook terecht 
om vooral te investeren in het trans-
lationeel onderzoek. Drie initiatieven 
hebben betrekking op het translatio-
neel onderzoek. Initiatief 27 gaat 
over de financiering van de tumor-
banken, die bevroren stalen van 
tumoren bevatten. Vanaf 1 januari 
2009 kunnen universitaire zieken-
huizen die al beschikken over een 
tumorbank een beroep doen op een 
forfaitaire financiering voor het per-
soneel en de infrastructuur ervan.

Voor 2009 en 2010 is telkens  
3 miljoen euro voorzien. Om de 
gegevens uit de lokale tumorbanken 
te bundelen en onderzoekers effi-
ciënter samen te laten werken, wordt 
ook een virtuele tumorbank opge-
richt binnen het Kankerregister. De 
ziekenhuizen met een financiering 
voor hun tumorbank moeten daartoe 
10% van het ontvangen bedrag 

doorstorten aan het Kankerregister. 
Liesbet Van Eycken, directeur van 
de Stichting Kankerregister, juicht 
toe dat het beheer over deze virtu-
ele tumorbank toegewezen is aan 
de Stichting. Zij beklemtoont dat er 
nauw op toegezien moet worden 
dat de ziekenhuizen de 10% effec-
tief doorstorten. 

Initiatief 28 voert een structurele 
financiering in van de coördinatie 
van het translationeel onderzoek 
in universitaire ziekenhuizen met 
een erkend zorgprogramma onco-
logie. De financiering treedt in 
werking op 1 januari 2009 en is 
bestemd voor een coördinatiecel 
bestaande uit een secretariaats-
medewerker, een databeheerder 
en een geneesheer-coördinator. 
Ten slotte is er in het kader van 
ini t iat ief 29 een projectoproep 
inzake translationeel onderzoek 
gebeurd. Een budgettaire enve-
loppe van 15 mi l joen euro is 
voorzien voor de jaren 2009-
2010. De geselecteerde projecten 
werden eind december 2008 
bekendgemaakt.

3. Conclusie
Het Nationaal Kankerplan 2008-
2010 is een lovenswaardig initiatief 
dat een belangrijke uitdaging voor 
de gezondheidszorg onder de 
aandacht brengt. Verschil lende 
initiatieven, zoals de financiering 
van het translationeel onderzoek 
en van psychosociale zorgverstrek-
kers komen ook tegemoet aan reële 
noden. Maar het plan heeft ook 
enkele tekorten. Het ontbreken van 
een initiatief voor een rookverbod 
in cafés en dancings is het meest 

opvallende. Het huidige plan is 
een tussenstap naar een omvattend, 
goed onderbouwd plan. Enkele ini-
tiatieven in dit kankerplan, zoals de 
oprichting van een Referentiecentrum 
voor Kanker, kunnen de basis 
vormen voor een verbeterd kanker-
plan voor de jaren na 2010. Dit 
plan zal zich meer dan het huidige 
moeten baseren op objectieve gege-
vens, zoals onderzoek van het KCE, 
en een grotere inspanning moeten 
doen om met de beschikbare mid-
delen een maximaal resultaat te 
bereiken. 

De overheid moet een antwoord 
geven op enkele bezorgdheden die 
momenteel leven met betrekking tot 
het kankerplan. Verschillende speci-
alisten uit de kankerzorg vrezen dat 
sommige initiatieven uit het kanker-
plan hun doel niet zullen bereiken 
omdat de directies van ziekenhuizen 
of rusthuizen de middelen ervan niet 
altijd zullen gebruiken voor de ver-
betering van de kankerzorg. Een 
goede controle van de besteding 
van de middelen kan dit oplossen. 
Ziekenhuisdirecties vragen zich bij 
bepaalde initiatieven af of de mid-
delen ook na 2010 beschikbaar 
zullen blijven. Dit kan een rem zetten 
op de bereidheid om te investeren in 
nieuw personeel zoals bijkomende 
psychosociale zorgverstrekkers. 

De Belgische staatsstructuur die de 
bevoegdheid voor gezondheids-
zorg spreidt over het federale 
niveau en dat van de gemeen-
s c happen ,  s t aa t  een  s ne l l e 
realisatie van de meest geschikte 
oplossing soms in de weg. Dit 
geldt bijvoorbeeld bij de orga-
nisatie van de vaccinatie tegen 
het humaan papillomavirus. Ook 

Het Nationaal Kankerplan 2008-2010 

is een lovenswaardig initiatief dat 

een belangrijke uitdaging voor de gezondheids-

zorg onder de aandacht brengt 
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voor dit knelpunt is een oplos-
sing nodig. Om een kankerbeleid 
te doen slagen, moet er een dui-
del i jke bevoegdheidsverdel ing 
komen inzake gezondheidszorg 
tussen de federale overheid en de 
gemeenschappen.

De uitvoering van de meeste initia-
tieven die volgens het kankerplan 
in 2008 gerealiseerd moesten 

zijn, zit op schema. De initiatie-
ven zijn in 2008 gerealiseerd of 
worden begin 2009 uitgevoerd. 
Vertragingen zijn er bij initiatief 1, 
waar de terugbetaling van tabaks-
ontwenning in orde komt voor het 
einde van het eerste semester van 
2009; initiatief 4, waar de gratis 
echografie en mammografie voor 
vrouwen met een verhoogd risico 
of een verdachte screeningsmam-

mogra-fie er halverwege of eind 
2009 komt, afhankelijk van de 
bron; en initiatief 15, waar de 
terugbetaling van mabthera op 
zich laat wachten.

Ward rommel
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Hoewel onze verplichte ziektever-
zekering de meeste onderdelen van 
de kankerbehandeling grotendeels 
terugbetaalt, moeten patiënten voor 
sommige behandelingen toch grote 
eigen bijdragen betalen. Vaak gaat 
het om relatief nieuwe behandelingen 
waarvan de terugbetaling door het 
riziv nog niet volledig is geregeld of 
waarvan de terugbetaling volgens de 
artsen tekortschiet. twee voorbeelden 
zijn de robotgeassisteerde chirurgische 
verwijdering van de prostaat (prosta-
tectomie) en de borstreconstructie met 
eigen weefsel na een borstamputatie. 

Dit artikel onderzoekt wat patiënten 
betalen in verschillende Vlaamse zieken-
huizen en hoe zij hierover geïnformeerd 
worden. Bij het voorbeeld van de robot-
geassisteerde prostatectomie besteden 

we aandacht aan de vraag of het niet 
mogelijk was geweest de patiëntenbij-
dragen te vermijden door de techniek 
in Vlaanderen op een andere manier te 
introduceren. 

1. robotgeassisteerde 
prostatectomie
Prostaatkanker is de meest voorkomende 
kanker bij de man. In 2004 waren er in 
België 9628 diagnoses van prostaatkan-
ker1. In het Vlaamse Gewest waren er 
5940 diagnoses. Volgens cijfers van het 
Riziv werden in België in 2004 3497 
patiënten behandeld met een prosta-
tectomie. In 2007 ging het om 3193 
patiënten. In Vlaanderen gebeuren er 
wellicht ongeveer 2000 prostatecto-
mieën per jaar (60% van het Belgische 
aantal). Daarnaast passen artsen voor 
prostaatkanker ook radiotherapeutische 
behandelingstechnieken toe. Voor kleine 
en traag groeiende kankers is 'actief 
opvolgen' soms 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. Een trend 
van de laatste jaren is om de prostatecto-
mie, of de chirurgische verwijdering van 
de prostaat, uit te voeren met de hulp van 
een robot. De chirurg staat niet langer aan 
de operatietafel, maar zit voor een scherm 
waarop hij een sterk vergroot, driedimen-
sionaal beeld van het operatieveld ziet. 
Van hieruit bedient hij vier mechanische 
robotarmen waarop de camera en de 

chirurgische instrumenten gemonteerd 
zijn2. In vergelijking met prostatectomie 
met een open operatie of een kijkopera-
tie zou de robot de kans op impotentie 
en incontinentie sterk verminderen. Maar 
hierover bestaat nog discussie. De robot 
wordt ook gebruikt in de gynaecologie, 
in de cardiovasculaire en algemene 
heelkunde en voor andere urologische 
ingrepen, maar voorlopig vooral voor 
prostatectomieën, stelt dr. Mottrie, uroloog 
aan het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis te 
Aalst en pionier van de robotgestuurde 
kankerchirurgie in België.

De robot is momenteel in Vlaanderen 
aan een sterke opmars bezig. In 2001 
startte het eerste Belgische ziekenhuis 
met robotgeassisteerde prostatectomie3. 
Volgens de website van de producent 
van deze robot zijn er nu elf ziekenhui-
zen in het Vlaamse Gewest waar een 
robot staat (zie tabel 1)4. Een van deze 
ziekenhuizen liet weten de robot niet te 
gebruiken voor prostaatoperaties. Eén 
ziekenhuis waar robotgeassisteerde 
prostatectomieën gebeuren, UZ1, 
staat niet vermeld op de website. Er 
zijn momenteel dus elf ziekenhuizen 
in Vlaanderen die de robot gebrui-
ken voor prostaatoperaties. Deze 
robots werden, op één na, in gebruik 
genomen na 2005. Zeven van de elf 
staan er sinds 2007. In Brussel staan er 
volgens de website van de producent 
drie en in Wallonië één. Ter vergelij-
king: in Duitsland beschikken dertien 
ziekenhuizen over een robot4. Deze 
ontwikkeling roept zowel financiële als 
medische vragen op.

1.1 De kost van robotchirurgie

De robot is een heel duur toestel. De 
aanschaf kost circa 1,850 miljoen euro, 
zegt dr. Mottrie. Daar komt nog een 
jaarlijkse onderhoudskost van 150.000 
euro bij. Dit betekent dat de robot, als 
je hem over vijf jaar afschrijft, het zie-
kenhuis de eerste vijf jaar 520.000 

DE prIjs VaN NIEUWE  
KaNKErBEHaNDELINgEN

In vergelijking met prostatectomie met een open 

operatie of een kijkoperatie zou de robot de kans 

op impotentie en incontinentie sterk verminderen. 

Maar hierover bestaat nog discussie 

Vaak gaat het om relatief nieuwe 
behandelingen waarvan de terug-
betaling door het Riziv nog niet 
volledig is geregeld.
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euro per jaar kost. De aanschaf en 
het onderhoud van de robot worden 
gedragen door de ziekenhuizen en 
investeringsfondsen die artsen spekken 
met een gedeelte van hun honoraria en 
eventuele supplementen5. Het materiaal 
dat bij elke operatie vernieuwd moet 
worden (zoals een naaldvoerder, een 
schaar, een pincet, weefselhouders en 
afdekdoeken) kost, afhankelijk van de 
bron, tussen de 15006 en 20002 euro. 
Voorlopig is er nog geen specifieke 
terugbetaling van het Riziv voorzien 
voor de kost van het robotwegwerp-
materiaal. De ziekenhuizen spreken 
hiervoor vaak de patiënten aan. 

Van de elf ons bekende ziekenhuizen 
waar robotgeassisteerde prostatecto-
mieën plaatsvinden, beschikken we 
over informatie over de kostprijs van de 
prostatectomie. De informatie is afkom-
stig van zes patiënten en vijf urologen 
en een ziekenfonds. Van vijf zieken-
huizen zijn de gegevens gebaseerd 
op een document, zoals de factuur of 
het toestemmingsformulier. Negen zie-
kenhuizen rekenen voor het materiaal 
1200 euro aan. UZ1 rekent niets aan. 
AZ4 vraagt 690 euro (zie Tabel 1). 

Verschillende ziekenhuizen hebben 
wel eigen sociale maatregelen. Zo 
laten AZ8 en AZ4 de patiëntenbij-
drage vallen voor patiënten die recht 
hebben op de sociale maximumfactuur 
en voor patiënten die in het kader van 
de maximumfactuur recht hebben op 
een remgeldplafond van 650 euro. In 
AZ3 is er een beperkt solidariteitsfonds, 

zodat patiënten met een laag inkomen 
de ingreep gratis kunnen krijgen. 

Van de vijf patiënten die een materiaal-
supplement moesten betalen, konden er 
twee een beroep doen op hun privé-
ziekteverzekering. Zij kregen de 1200 
euro volledig terug. Twee patiënten 
hadden geen hospitalisatieverzekering. 
Eén patiënt wist op het moment van het 
contact nog niet of zijn privéziekteverze-
kering zou tussenkomen.

1.2 Informatieverstrekking 
aan de patiënt

Indien patiënten een vrij aanzienlijk bedrag 
aangerekend krijgen voor een behande-
ling, is het van belang dat ze hier op 
voorhand duidelijke informatie over krijgen 
en dat uitdrukkelijk hun toestemming wordt 
gevraagd. Wellicht krijgen patiënten de 
meeste informatie mondeling meegedeeld 
door de arts. In verschillende ziekenhuizen 
werken de artsen ook met een informatie- 
en toestemmingsformulier. Vier formulieren 
konden we bekijken. We stelden enkele 

opvallende verschillen vast. Het formulier 
van AZ3 vangt aan met de vermelding dat 
de patiënt een vrije en welbewuste keuze 
maakt voor robotchirurgie. De veronder-
stelde voordelen (De ongemakken blijven 
tot een minimum beperkt en de hospitalisa-
tieduur wordt aanzienlijk ingekort) worden 
expliciet vermeld, evenals de mogelijkheid 
dat het tijdens de ingreep nodig kan zijn 
over te schakelen op een klassieke kijkope-
ratie of een open heelkundige ingreep, 
het feit dat het ziekenfonds de bijkomende 
kosten van de techniek nog niet terugbe-
taalt en dat de patiënt dus zelf de kosten 
ten laste neemt, de raad om vooraf na te 
gaan of en voor hoeveel een eventuele 
privéziekteverzekering tussenkomt en de 
vraag om voor opname in het ziekenhuis 
1200 euro te betalen. De patiënt wordt 
ook gevraagd te bevestigen dat hij op de 
hoogte is van de aard, duur en voor- en 

nadelen van de ingreep. Hij weet dat de 
ingreep ook op de klassieke manier kan 
gebeuren. Hij heeft de nodige inlichtin-
gen tijdig gekregen en geeft toestemming 
voor de ingreep. Het formulier van AZ8 
is ongeveer gelijklopend, op twee opval-
lende verschillen na. De voordelen van de 
robotgeassisteerde operatie worden niet 
geconcretiseerd. Het formulier vermeldt uit-
drukkelijk dat wie recht heeft op de sociale 
maximumfactuur of de maximumfactuur 
met remgeldplafond 650 euro de behan-
deling gratis kan krijgen. Het formulier van 
AZ2 sluit sterk aan bij de twee vorige. Het 
beklemtoont bij aanvang sterk het innove-
rende van de robotchirurgie. In dit formulier 
ontbreekt wel de vermelding dat het nodig 
kan zijn over te schakelen op een open 
of gewone kijkoperatie. Het formulier van 
AZ4 wijkt sterk af van de overige drie. Het 
vraagt de patiënt in de eerste zin te verkla-
ren dat de arts hem heeft ingelicht over de 
ingreep, de risico's en alternatieven. Het 
formulier gaat voor de rest grotendeels 
over het gevraagde bedrag. De speci-
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fieke materiaalkost bedraagt 1500 euro 
per ingreep (in AZ8 bedraagt die slechts 
1200 euro). AZ4 rekent de patiënt 1200 
euro aan, maar het ziekenfonds zou hier 
510 euro van terugbetalen, terwijl het 
ziekenfonds volgens de formulieren van 
de andere twee ziekenhuizen nog geen 
terugbetaling voorziet voor kosten verbon-
den aan robotchirurgie. De patiënt zou dus 
uiteindelijk maar 690 euro zelf moeten 
betalen. Het is toch wel opvallend dat het 
formulier van AZ4 de indruk wekt dat de 
ziekteverzekering een deel van de speci-
fieke materiaalkost terugbetaalt, hoewel 
die terugbetaling er nog niet is. Ook in 
AZ4 kan wie recht heeft op de sociale 
maximumfactuur of de maximumfactuur met 
remgeldplafond 650 euro de behandeling 
gratis krijgen. Over de hospitalisatieverze-
kering spreekt dit formulier niet.

Twee formulieren verwijzen expliciet naar 
de regeling voor lage inkomens die het 
ziekenhuis getroffen heeft. Het formu-
lier van AZ3 zwijgt hierover, hoewel 
het ziekenhuis volgens de uroloog ook 
een regeling heeft voor mensen die de 
behandeling moeilijk kunnen betalen. 
Opvallend is verder dat de vier formulie-
ren erg summiere informatie bevatten over 
de mogelijke voor- en nadelen van de 
robotoperatie ten opzichte van de open 
of kijkoperatie. Eén formulier maakt enkele 
mogelijke voordelen concreet, de vier 
formulieren zwijgen over de mogelijke 
nadelen, zoals een langere operatieduur. 
Waarschijnlijk lichten de artsen deze voor- 
en nadelen in een gesprek met de patiënt 
toe, maar een duidelijk en begrijpelijk 
schriftelijk overzicht op een document dat 

de patiënt hoogstwaarschijnlijk goed zal 
lezen, zou het beslissingsproces van de 
patiënt toch ondersteunen. 

Sommige artsen maken de bedenking 
dat patiënten ook voor goedkopere tech-
nieken kunnen kiezen, zoals een operatie 
zonder robot. Maar de informatieformu-
lieren roepen toch wel de vraag op in 
welke mate er sprake is van een keuze. 
Het toestemmingsformulier van AZ3 ver-
meldt dat robotchirurgie de ongemakken 
van de ingreep tot een minimum beperkt. 
Wie kan dan nog kiezen voor de ingreep 
zonder robot?

1.3 Medische aspecten van de 
introductie van de robot 
in Vlaanderen

De snelle opmars van de robotchirurgie 
roept ook medische vragen op. Prof. 
Oosterlinck, uroloog aan het UZ Gent, 
wijst op het probleem van de leercurve. 
Chirurgen moeten een vijftigtal operaties 
uitvoeren om vertrouwd te raken met de 
robottechniek. Volgens andere bronnen 
moet een chirurg gespecialiseerd in 
de open operatie zelfs minstens 250 
robotgeassisteerde procedures uitvoeren 
om zich echt comfortabel te voelen7. 
Oosterlinck vraagt zich dan ook af of het 
redelijk is dat zoveel urologische diensten 
in Vlaanderen overschakelen op de robot. 
Urologen moeten telkens opnieuw de 
leercurve doormaken en een groot aantal 
patiënten krijgt bijgevolg geen optimale 
behandeling. In centra met weinig patiën-
ten waar er enkele weken verlopen tussen 

twee operaties, raakt de arts zelfs nooit 
over de leercurve. Die vrees leeft ook bij 
dr. Mottrie. 

Opmerkelijk is verder dat er binnen 
de groep van urologen zelf nog geen 
eensgezindheid is over de voordelen 
van de robot. Voorstanders, zoals dr. 
Mottrie, zijn overtuigd van de grote 
voordelen ervan. De prostatectomie 
heeft twee belangrijke doeleinden, 
zegt hij. Enerzijds moet de ingreep de 
kanker genezen. Anderzijds moet hij 
nevenwerkingen, zoals incontinentie 
en impotentie, zoveel mogelijk ver-
mijden. Onderzoek bij grote groepen 
patiënten toont volgens hem aan 
dat de robotgeassisteerde ingreep 
op beide vlakken erg goed scoort8. 
Andere voordelen van de techniek 
zijn minder bloedverlies en een korter 
ziekenhuisverblijf. Volgens hem is het 
moeilijk om met de klassieke open 
ingreep even goede resultaten te 
halen. Maar volgens andere urologen 
laat het beschikbare bewijsmateriaal 
voorlopig nog veel ruimte voor twijfel. 
Dokter Johan Braeckman (UZ Brussel) 
vermoedt dat de resultaten van de ope-
ratie meer te maken hebben met de 
kwaliteit van de chirurg dan met het 
al dan niet gebruiken van een robot. 
Hij en professor Oosterlinck wijzen 
ook op de langere operatieduur bij 
robotchirurgie. Tijdens de robotopera-
tie ligt de patiënt ook met het hoofd 
naar beneden, wat tot hersenoedeem, 
of vochtophoping in de hersens, kan 
leiden. Een lange narcose en langdu-
rig met het hoofd naar beneden liggen, 

  ziekenhuis bron
datum van 

ingreep (patiënt) 
of contact (arts)

kost (e) informatieprocedure

1  AZ1 patiënt 1 okt/06 1200 toestemmingsformulier
2  AZ2 patiënt 2 nov/06 1200 toestemmingsformulier
2  AZ2 patiënt 3 jun/06 1200 toestemmingsformulier
3  AZ3 patiënt 4 mar/2008 1200 toestemmingsformulier
4  AZ4 patiënt 5 jun/08 690 toestemmingsformulier
5  UZ1 patiënt 6 mei/08 0 (info ontbreekt)
6  AZ5 uroloog 1 mei/08 1200 toestemmingsformulier
7  AZ6 uroloog 2 mei/08 1200 toestemmingsformulier
8  AZ7 uroloog 3 mei/08 1200 toestemmingsformulier
9  AZ8 uroloog 4 mei/08 1200 toestemmingsformulier
10  AZ9 uroloog 5 mei/08 1200 (info ontbreekt)
11  AZ10 ziekenfonds mei/08 1200 (info ontbreekt)

Tabel 1. Robotgeassisteerde prostatectomie

Prof. Oosterlinck: 
'Is het redelijk dat zoveel urolo-
gische diensten in Vlaanderen  
overschakelen op de robot?'
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zijn zoveel mogelijk te vermijden, zeker 
voor mensen in een zwakkere conditie. 
Volgens dokter Mottrie kan een chirurg 
die veel ervaring heeft met de robot, 
een robotoperatie even snel uitvoeren 
als een open operatie. Bovendien 
zijn er bij de 950 robotoperaties in 
zijn ziekenhuis nog nooit problemen 
geweest ten gevolge van de ligging 
van de patiënt. 

Deze tegenstrijdige opinies hebben ook 
gevolgen voor de kost van de robotope-
ratie voor de patiënt. Hoewel er zeker 
sinds 2001 robotgeassisteerde prostatec-
tomieën gebeuren in Vlaanderen3, betaalt 
de ziekteverzekering die ingreep nog altijd 
niet terug. Gebrek aan eensgezindheid 
maakt het er voor de ziekteverzekering 
immers niet eenvoudiger op om een snelle 
terugbetalingsregeling te treffen, zegt dr. 
Debbaut, raadgevend geneesheer van 
de Christelijke Mutualiteiten. 

1.4 De introductie van nieuwe 
technieken

Zowel in het belang van de financiële 
toegankelijkheid als in het belang van de 
kwaliteit van de behandeling moeten zorg-
verstrekkers en de overheid goed nadenken 
over nieuwe modellen om medische inno-
vaties in te voeren. De geïnterviewde 
urologen hebben hier enkele ideeën over. 

Zowel profesor Oosterlinck als dokter 
Mottrie verkiezen, in het belang van de 
kwaliteit van de behandeling, een wet-
telijke beperking van het aantal robots. 
Urologen kunnen patiënten die baat 
hebben bij de robot dan doorsturen naar 
een expertisecentrum waar de leercurve 
achter de rug is en de kwaliteit van de 
ingreep door het hoge aantal operaties 
met de robot verzekerd is. Dr. Mottrie 
pleit ervoor dat ziekenhuizen samenwer-
ken om een robot aan te schaffen en de 
kosten onderling delen. Zo krijgen urolo-
gen in verschillende ziekenhuizen de kans 
om ervaring op te doen met de robot 

en kunnen de kosten gespreid worden 
over verschillende ziekenhuizen. We 
moeten volgens hem afstappen van het 
idee dat elk ziekenhuis elke behandeling 
moet aanbieden. In geval van kostenbe-
sparing door samenwerking zouden de 
ziekenhuizen wellicht gemakkelijker de 
eigen bijdrage voor de patiënt kunnen 
beperken en de financiële middelen van 
het ziekenhuis zelf aanspreken.

Om patiëntenbijdragen te vermijden, is 
het van belang dat er voor nieuwe tech-
nieken zo snel mogelijk een terugbetaling 
komt van de ziekteverzekering. Maar 
daartoe moet de meerwaarde van de 
techniek in verhouding tot de kosten eerst 
duidelijk bewezen zijn. Op de studiedag 
van de Vlaamse Liga tegen Kanker over 
'de nood aan een heldere aanpak van 
prostaatkanker' in november 2007 pleitte 
dokter Johan Braeckman (UZ Brussel) er 
daarom voor om de techniek van robot-
geassisteerde operaties in eerste instantie 
te beperken tot proefprojecten in enkele 
expertisecentra. Die expertisecentra 
kunnen de resultaten van de operatie dan 
registreren, analyseren en vergelijken met 
de resultaten en de kostprijs van andere 
beschikbare technieken. Dit onderzoek, 
of Health Technology Assessment (HTA), is 
in België een opdracht van het Federaal 
Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. 
Een HTA kan, indien mogelijk, ook gebeu-
ren op basis van onderzoek dat al in het 
buitenland is uitgevoerd. 

Zolang de meerwaarde van een tech-
niek nog wordt bestudeerd, zit de 
techniek eigenlijk nog in een experimen-
tele fase en zou de toepassing ervan 
onderworpen moeten zijn aan princi-
pes die algemeen gelden voor klinische 
studies9. Dit betekent bijvoorbeeld dat 
een ethisch comité toestemming moet 
geven voor het uittesten van de tech-
niek bij patiënten. Het toestemmings- en 
informatieformulier moeten duidelijk aan-
geven dat het om een experimentele 
techniek gaat en inlichtingen bevatten 
over de risico's, de omstandigheden, 

de gevolgen en de verwachte voorde-
len van de techniek. Bij een proef met 
geneesmiddelen worden die volgens 
de wet gratis ter beschikking gesteld. 
Eigenlijk zou dit principe ook moeten 
gelden bij andere experimentele behan-
delingen. Zolang het HTA loopt, kunnen 
de patiënt geen kosten doorgerekend 
krijgen. In het geval van de robot zou 
de producerende firma een deel van 
de kosten op zich kunnen nemen. Ook 
het Riziv zou tijdens de looptijd van 
het HTA steun kunnen leveren aan de 
proefprojecten. Binnen het Riziv is in 
juni 2008 afgesproken om dit spoor te 
volgen. Er komt een akkoord met enkele 
ziekenhuizen waar een robot staat om 
die gedurende twee jaar te evalueren. 
Het Riziv biedt financiële steun. Dit plan 
komt jammer genoeg wat te laat. Deze 
evaluatieprocedure had moeten starten 
vóór de robot zich verspreid had over 
Vlaanderen en België.

2. Borstreconstructie 
met eigen weefsel
Voor veel vrouwen is een borstrecon-
structie na een volledige amputatie 
omwille van borstkanker een essenti-
eel onderdeel van het herstelproces. 
In 2006 vonden in België onge-
veer 3544 borstreconstructies na 
verminkende chirurgie plaats10. In 
Vlaanderen (met 60% van de bevol-
king) zijn dat dus ongeveer 2000 
reconstructies. De reconstructie kan 
gebeuren met implantaten, maar de 

Zorgverstrekkers en de overheid moeten 

goed nadenken over nieuwe modellen 

om medische innovaties in te voeren

Dr. Mottrie:
‘Onderzoek bij grote groepen 
patiënten toont aan dat de robotgeas-
sisteerde ingreep erg goed scoort 
op het vlak van het vermijden van 
impotentie en incontinentie en het 
genezen van de kanker.’
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laatste jaren gebruiken plastisch chi-
rurgen in toenemende mate flappen 
van huid-, vet- en spierweefsel van 
de patiënte zelf. Volgens Professor 
Blondeel, plastisch chirurg aan het 
UZ Gent, zouden er in Vlaanderen 
jaarl i jks 800 à 900 autologe 
reconstructies, of reconstructies met 
lichaamseigen weefsel, gebeuren. 
De techniek heeft verschil lende 
voordelen ten opzichte van de 
reconstructie met implantaten. Er is 
een kleiner risico op laattijdige ver-
wikkelingen, wat op langere termijn 
goedkoper uitkomt. De techniek biedt 
ook een beter esthetisch resultaat en 
in tegenstelling tot het plaatsen van 
implantaat kan een autologe recon-
structie ook in bestraald gebied.
De voorbi je decennia hebben 
plastisch chirurgen voor tdurend 
betere technieken ontwikkeld voor 
de autologe reconstructie. Een 
techniek ontwikkeld in 1979 is 
de reconstructie met de gesteelde 
TRAM-flap. Huid-, vet- en spierweef-
sel van de buikwand wordt onder 
de huid door naar de plaats van 
de borst geschoven. Bij de vrije 
TRAM-flap wordt het weefsel volle-
dig gescheiden van het lichaam en 
overgebracht naar de borst, waar 
de bloedvaten worden aangesloten 
op bloedvaten in de borststreek. De 
vrije TRAM-flap is beter doorbloed 
dan de gesteelde TRAM-flap, zodat 
er minder problemen zijn met verlies 
van huid of vetweefsel. De techniek 

met de DIEP-flap, in België toege-
past sinds het midden van de jaren 
'90, biedt het bijkomende voordeel 
dat de rechte buikspier volledig 
behouden blijft, zodat er geen ver-
zwakking is van de buikwand of 
verlies van functie van de rompspie- 

ren. Er zou ook een beter esthe-
tisch resultaat zijn en in bepaalde 
gevallen kan het gevoel in de borst 
hersteld worden. Plastisch chirurgen 
in België maken steeds meer gebruik 
van de DIEP-flap, zegt Professor 
Blondeel. Daarnaast zijn er ook 
gelijkaardige technieken die weefsel 
gebruiken van de bilspier (SGAP) of 
de rug. Na de reconstructie volgt 
meestal ook een tepelreconstructie 
en een tatoeage van de tepelhof. 
Autologe reconstructies hebben ook 
enkele nadelen. Het zijn complexe 
en arbeidsintensieve ingrepen, 
met dus een lange operatieduur. 
Bij de DIEP-flap, SGAP-flap en de 
vrije TRAM-flap moet de chirurg 
met behulp van een microscoop 
bloedvaten aan elkaar zetten. Een 
unilaterale borstreconstructie, voor 
één borst dus, duurt al snel vier tot 
zes uur11. Door de lange operatie-
duur en de complexiteit valt de kost 
van de ingreep ook hoger uit voor 
de patiënte.

2.1 Prijs voor de patiënten

De kost wordt vooral veroorzaakt 
door de hoge ereloonsupplementen 
die artsen aanrekenen, zo blijkt uit 
patiëntengetuigenissen. Dertien patiën-
tes die na een amputatie omwille 
van borstkanker een borstreconstruc-
tie met eigen weefsel ondergingen, 
bezorgden de VLK informatie over 
het supplement dat ze betaalden (zie 
Tabel 2). De patiëntes ondergingen 
de behandeling in tien verschillende 
ziekenhuizen. Twee voorbeelden zijn 
al enkele jaren oud (2003 en 2004). 

Van acht patiëntes zijn de gegevens 
gebaseerd op een document, zoals 
de factuur of het toestemmingsfor-
mulier. De andere voorbeelden zijn 
gebaseerd op wat de patiënte ver-
telde. Er zijn voorbeelden van bi- en 
unilaterale reconstructies.

Het honorariumsupplement voor een 
borstreconstructie (van één borst) 
varieert tussen 800 en 3333 euro. 
Door de grote variatie aan technie-
ken en het gebrek aan duidelijke 
informatie over de gebruikte tech-
niek, zijn de supplementen meestal 
moeilijk te vergelijken. Het sup-
plement moet doorgaans betaald 
worden vóór de ingreep. Van zes 
patiëntes kunnen we de honorarium-
supplementen opsplitsen in een deel 
voor de chirurg en een deel voor 
de anesthesist. Het honorariumsup-
plement van de plastisch chirurg 
bedraagt, per borst,  tussen 800 
en 2500 euro, dat van de anes-
thesist tussen 500 en 1267 euro. 
De ziekteverzekering betaalt deze 
honorariumsupplementen niet terug. 
Naast de ereloonsupplementen voor 
de borstreconstructie zijn er vaak 
nog bijkomende ereloonsupplemen-
ten voor ingrepen die samenhangen 
met de borstreconstructie. Lena 
bijvoorbeeld betaalt bovenop het 
honorariumsupplement van 2000 
euro voor de reconstructie nog een 
ereloonsupplement van 260 euro 
voor de reconstructie van de tepel. 
Een tatoeage om de tepel te kleuren, 
kost 175 euro. Haar afgewerkte 
borst kost haar dus 2435 euro. 
Soms zijn bovendien nog ingrepen 
nodig om de symmetrie tussen de 
borsten te herstellen.

Voor ziektekosten waarbij de verplichte 
ziekteverzekering niet tussenkomt, kan de 
privéziekteverzekering soms een uitkomst 
bieden. Bij twee patiëntes beschikken 
we niet over informatie in verband met 
deze verzekering. De andere patiëntes 

Voor veel vrouwen is een borstreconstructie na  

een volledige amputatie omwille van borstkanker 

een essentieel onderdeel van het herstelproces

Prof. Blondeel:
‘De plastisch chirurgen blijven 
met de kosten zitten van de lange 
operatieduur, het personeel en het 
gebruik van de operatiekamer.’
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hebben uiteenlopende ervaringen. Bij 
vier patiëntes betaalt de privéverzekering 
het honorariumsupplement helemaal niet 
terug. Daarnaast zijn er twee vrouwen 
met een gedeeltelijke terugbetaling van 
45 en 70%. De andere vijf verklaren dat 
ze het supplement volledig terugkregen. 
Verschillende vrouwen hadden wel pro-
blemen om de hospitalisatieverzekering te 
overtuigen. Eerst wees de hospitalisatiever-
zekering hun terugbetaling af, waarna de 
patiënte moest aandringen of een bijko-
mend bewijs van de arts moest opsturen 
om aan te tonen dat het niet louter om 
een esthetische ingreep ging. Mia's ver-
zekering weigerde eerst de terugbetaling 
tot zij erop wees dat haar polis de borst-
reconstructie expliciet vermeldde als een 
terugbetaalde ingreep. 
 

Ook hier voorzien sommige ziekenhui-
zen blijkbaar sociale maatregelen. Als 
de chirurg de indruk krijgt dat er een 
probleem is, schakelt hij een sociaal 
assistent in die het financieel dossier 
van de patiënte bekijkt en proberen ze 
een regeling te treffen. Het supplement 
wordt door twee gedeeld of zelfs hele-
maal weglaten. De regeling hangt sterk 
af van de indruk van de arts en biedt de 
patiënte dus weinig zekerheid. 

2.2 Informatieverstrekking 
aan de patiënte

Zes patiëntes bezorgden gegevens 
over de informatieverstrekking vóór 
de ingreep. Vier daarvan kregen een 
informatie- en toestemmingsformulier 
dat ze moesten ondertekenen voor de 
ingreep. Isabelle (AZ14) en Jacqueline 
(UZ2) zeggen dat ze een toestemmings-
formulier ondertekenden en duidelijke 
informatie kregen over de prijs van de 
ingreep. Van twee patiëntes kregen 
we het toestemmingsformulier zelf te 
zien. Het formulier van Anna (AZ2), 
uit 2007, vermeldt dat er via het zie-
kenfonds een tussenkomst is voor de 
borstreconstructie, maar de reconstruc-
tie vereist bijkomende ingrepen om een 

optimaal esthetisch resultaat te bereiken 
(zoals het in model brengen van de 
borst en een liposuctie). Voor die bij-
komende ingrepen is geen tussenkomst 
voorzien, zodat ze ten laste komen 
van de patiënte: 4000 euro voor een 
bilaterale constructie. De patiënte 
moet het bedrag vóór opname in het 
ziekenhuis betalen. Het toestemmings-
formulier van AZ2 verwijst ook naar 
de consequenties van de keuze voor 

een eenpersoonskamer: de totale 
eigen bijdrage zal oplopen tot ten 
minste 7700 euro. De patiënte krijgt 
de raad om informatie in te winnen 
over de hospitalisatieverzekering. Het 
formulier vraagt de patiënte te beves-
tigen dat zij op de hoogte is van de 
aard, de duur en de voor- en nadelen 
van de ingreep en de beschikbare 
alternatieven. De patiënte heeft de 
inlichtingen tijdig gekregen en geeft 

Prof. Marc Vandevoort:
'De ziekteverzekering voorzag 
tot voor kort een terugbetaling 
voor borstrecontructies met eigen 
weefsel, maar het bedrag ervan 
stond niet in verhouding tot de 
kosten van nieuwe technieken.'

  ziekenhuis naam bi- of 
unilateraal datum honorarium-

supplement (e)
voor plastische 

chirurg
voor 

anesthesist kamertype

1  AZ2 Anna bi mrt/07 4000 ? ? ?
1  AZ2 Bea bi mei/07 4000 ? ? ?
1  AZ2 Ciska bi apr/07 4000 2800 1200 2-persoons
2  AZ11 Damienne bi jul/07 5000 5000 1-persoons
3  AZ12 Els uni feb/06 800 800 gemeenschappelijk
4  AZ13 Foebe uni jul/04 3333 2500 833 2-persoons en gemeensch.
5  AZ 6 Gerda uni okt/07 1350 1350 2-persoons
6  AZ1 Heleen uni jul/06 2000 1500 500 2-persoons
7  AZ14 Isabelle uni nov/07 2800 2300 500 ?
8  UZ2 Jacqueline uni jan/08 1500 ? ? 1-persoons
9  UZ1 Karla uni sept/03 3306 2039 1267 1-persoons
9  UZ1 Lena uni mei/06 2000 1500 500 ?

10  AZ 15 Mia bi juni/06 3000 ? ? ?

Tabel 2. Borstreconstructie met eigen weefsel

Zolang de meerwaarde van een techniek nog 

wordt bestudeerd, zit de techniek eigenlijk nog 

in een experimentele fase
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toestemming voor de ingreep. Een 
iets ouder toestemmingsformulier is 
dat van Karla (UZ1). Het vermeldt dat 
het gaat om een esthetische ingreep 
in combinatie met een andere ingreep 
en dat er een bedrag op voorhand 
moet betaald worden omwille van het 
ontbreken van een tussenkomst van het 
ziekenfonds. Het te betalen bedrag is 
2000 euro. Het is best om voor de 
ingreep informatie in te winnen bij de 
privéziekteverzekering over de moge-
lijkheid om dit bedrag te recupereren, 
stelt het formulier. 

Twee pat iën tes verk laren dat 
ze geen toestemmingsformulier 
hebben onder tekend. Een van 
hen is Damienne (AZ11). De arts 
gaf vooraf wel duidelijke inlich-
tingen over de prijs. Ze kreeg op 
voorhand ook een kopie van een 
verslag van de plastisch chirurg aan 
haar behandelende arts, met uitleg 
over de aard van de ingreep en de 
prijs, maar de taal ervan is weinig 
toegankelijk, zoals een voorbeeld 
duidelijk maakt: 'Ik legde haar de 
techniek uit van een vrije fasciocu-
tane huid- en vetweefselflap. Hierbij 
wordt huid en vetweefsel op zijn 
eigen vaatsteel gepreveleerd.' Els 
(AZ12) ondertekende evenmin een 
toestemmingsformulier. Ze verklaart 
dat ze vooraf geen duidelijke infor-
matie kreeg van de chirurg. Hij zou 
gezegd hebben: 'Het zal uzelf geen 
euro kosten', hoewel hij een ere-
loonsupplement van 800 euro vroeg 
dat de hospitalisatieverzekering niet 
terugbetaalde. 

2.3 Is er een oplossing in zicht?

Sinds kor t  i s  e r  een n ieuwe 
terugbetalingsregeling voor borst-
reconstructies met eigen weefsel. 
Sommige krantenartikels waren hier 
erg enthousiast over. Het zou voor 
de vrouwen 'goed nieuws' zijn12, 

maar het valt nog af te wachten of 
er werkelijk iets is veranderd. De 
ziekteverzekering voorzag tot voor 
kort een terugbetaling voor borstre-
constructies met eigen weefsel, maar 
het bedrag ervan stond volgens pro-
fessor Marc Vandevoort (plastisch 
chirurg aan het UZ Leuven) niet in 
verhouding tot de kosten van nieuwe 
technieken, zoals de reconstructie 
met de DIEP-flap. Sommige plastisch 
chirurgen losten dit op door de ziek-
teverzekering een combinatie van 
plastisch chirurgische technieken 

voor chirurgie met weefselflappen 
aan te rekenen. De terugbetaling van 
die technieken door het Riziv was 
bedoeld voor chirurgie met flappen 
in het algemeen, maar niet speci-
fiek voor borstreconstructies. Sinds 
2005 was er echter discussie over 
deze manier van werken, aange-
zien het Riziv de aanrekening door 
de plastisch chirurgen als verkeerd 
bestempelde13. Met de nieuwe 
terugbetalingsregeling is deze discus-
sie van de baan. Het reglement van 
de ziekteverzekering voorziet nu een 
terugbetaling voor de verschillende 
technieken gebruikt bij autologe 
borstreconstructie. Maar voor de 
patiëntes dreigt de nieuwe regeling 
slechts een miniem verschil te maken. 
Professor Blondeel merkt op dat de 
nieuwe terugbetaling geen com-
pensatie biedt voor de gevraagde 
honorariumsupplementen. De plas-
tisch chirurgen blijven immers met de 
kosten zitten van de lange operatie-
duur, het personeel en het gebruik 
van de operatiekamer. Hij merkt ook 
op dat het supplement de voorbije 
vijf à zes jaar niet is gestegen. 

Waarschijnlijk zal er dus een grote 
financiële drempel blijven bestaan 
voor een behandeling die voor 
veel vrouwen een essentieel onder-
deel is van het herstelproces na 
borstkanker. 

3. Hoe hoge  
patiëntenbijdragen 
vermijden?
De robotgeassisteerde prostatec-
tomie en de borstreconstructie met 
eigen weefsel zijn twee voorbeel-
den van vrij nieuwe behandelingen 
met een grote financiële drempel. 
Door verschillen tussen de ziekenhui-
zen op het vlak van aangerekende 
supplementen vergroot de onge-
lijkheid tussen de patiënten. Dit 
verschil wordt nog versterkt door 
de uiteenlopende informatie op de 
toestemmings- en informatieformulie-
ren. De Vlaamse Liga tegen Kanker 
vindt dit niet aanvaardbaar. De kan-
kerbehandeling moet toegankelijk 
zijn voor elke patiënt, ongeacht zijn 
inkomen, zijn privéziekteverzeke-
ring of zijn ziekenhuiskeuze. Indien 
duidelijk is dat een nieuwe techniek 
aan een betaalbare prijs betere 
resultaten oplevert dan de bestaande 
technieken, zou er vanuit de ziek-
teverzekering zo snel mogelijk een 
terugbetaling moeten komen die de 
kosten van de ingreep draagt. 

Maar wellicht is een zeker tijdsver-
loop tussen de invoering van een 
techniek en de terugbetaling door 
de ziekteverzekering in de prak-
tijk onvermijdelijk. In de tussentijd 
mogen ziekenhuizen en artsen de 
kosten van de innovatie niet doorre-
kenen aan de patiënt. Daarom zijn 
bijkomende maatregelen nodig: 

•	Indien	een	behandeling	erg	dure	
technologie vereist, kan samen-
werking tussen verschi l lende 
ziekenhuizen bij de aanschaf 
en het gebruik helpen om de 
kosten voor de ziekteverzekering 
en de patiënt te drukken. De 
overheid kan dit aanmoedigen 
door bijvoorbeeld een wettelijke 
beperking van het aantal robots 
te voorzien.

•	Alvorens	 een	 nieuwe	 techniek	
wordt terugbetaald, moet een 
Health Technology Assessment de 
techniek grondig evalueren. Dit 
kan via proefprojecten in expertise-

De kankerbehandeling moet toegankelijk zijn  

voor elke patiënt, ongeacht zijn inkomen,  

zijn privéziekteverzekering of zijn ziekenhuiskeuze
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centra of op basis van buitenlands 
onderzoek.

•	Zolang	de	meerwaarde	van	een	
techniek nog bestudeerd wordt 
(wat niet meer het geval is voor 
borstreconstruct ies met eigen 
weefsel), zou de toepassing van 
de techniek onderworpen moeten 
zijn aan principes die algemeen 
gelden voor klinische studies. Dit 
betekent bijvoorbeeld dat de tech-
niek gratis ter beschikking staat 
van de patiënt.

•	Er	 moeten	 duidelijke	 richtlijnen	
komen voor de inhoud van het 
in format ie -  en toes temmings -
formulier. Het formulier moet 
wetenschappelijk onderbouwde 
informatie bevatten over de voor- 
en nadelen van een techniek. 
Wanneer een techniek nog in de 
experimentele fase zit, moet dit 
voor de patiënt duidelijk zijn. Het 
formulier moet duidelijke informatie 
bevatten over de financiële impact 

van de behandeling. Dit betekent 
ook informatie over omstandighe-
den die de behandeling duurder 
maken (zoals de keuze voor een 
eenpersoonskamer) en over de 
sociale maatregelen die gelden in 
het ziekenhuis. 

•	Er	moeten	maatregelen	komen	om	
het aanrekenen van honorarium-
supplementen te beperken. Ook 
niet -geconventioneerde ar tsen 
– artsen die de tariefakkoorden 
tussen ziekenfondsen en zorgver-
strekkers niet aanvaarden – zouden 
geen ereloonsupplementen mogen 
aanrekenen aan mensen die kiezen 
voor een tweepersoons- of gemeen-
schappelijke kamer. Daarnaast 
moeten er voor geconventioneerde 
en niet-geconventioneerde artsen 
ook maatregelen komen om de 
opsplitsing van een borstreconstruc-
tie in een vergoedbaar deel en in 
een esthetische, niet-vergoedbare 
ingreep tegen te gaan. Op basis 
van die opsplitsing rekent de arts 

bijkomende honoraria aan voor 
het niet-vergoedbare deel van de 
ingreep (zie het toestemmingsformu-
lier van het AZ2). Deze werkwijze 
gaat in tegen de regel binnen 
de ziekteverzekering dat een ver-
goedbare prestatie, zoals een 
borstreconstructie, een combinatie 
is van technieken die niet mogen 
worden geïsoleerd. 

Ward rommel
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Kanker is steeds vaker een chronische 
aandoening. Chronische patiënten 
hebben nood aan langdurige zorg en 
een ondersteuning met aandacht voor 
de biomedische aspecten en de psy-
chosociale impact van de aandoening 
en de behandeling. De verschillende 
betrokken zorgverstrekkers en zorgin-
stellingen moeten tijdens het volledige 
zorgpad goed samenwerken. Vooral 
bij de overschakeling tussen zorgver-
strekkers, bijvoorbeeld van de chirurg 
naar de oncoloog of tussen de zie-
kenhuis- en de thuiszorg, kunnen 
problemen optreden1. De zorg moet 
ook vooraf gepland zijn en anticipe-
ren op de noden van de chronisch 
zieken. De patiënt kan bijvoorbeeld 
al informatie krijgen over het bestaan 
van psychologische hulp voor hij die 
nodig heeft. Mensen moeten ook de 
vaardigheden leren om in de thuis-
zorg problemen op te vangen en aan 
zelfzorg te doen2. 

In 2008 voerde de Vlaamse Liga 
tegen Kanker (VLK) een verkennend 
kwalitatief onderzoek uit over het 
zorgpad van de Vlaamse kankerpa-
tiënten. Het zorgpad is het traject 
van alle zorgen dat de individuele 
kankerpatiënt doorloopt. Dit onder-
zoek bekeek hoe kankerpatiënten 
hun zorgpad hebben ervaren. Wat 
vonden ze positief? Wat waren de 
knelpunten? Wat moet volgens hen 
zeker veranderen? Het onderzoek 
bestudeerde het zorgpad vanaf 
het moment dat de patiënt zich 
voor de eerste maal naar een arts 
begeeft omdat hij ongerust is over 
bepaalde symptomen tot en met het 
afronden van de eerste fase van de 
behandeling. De eerste fase van de 
behandeling bestaat uit chirurgie, 
radiotherapie en/of een behandeling 
met geneesmiddelen (chemothera-
pie, hormonentherapie of nieuwe 
doelgerichte moleculen zoals trastu-
zumab), met inbegrip van de nazorg 
van deze behandelingen in de thuis-

ZOrgpaDEN VaN MENsEN MEt KaNKEr.  
EEN VErKENNEND ONDErZOEK

zorg, en eindigt bij de ziektevrije 
fase. De patiënt doorloopt in deze 
periode een complex zorgpad, met 
verschillende overgangen tussen de 
ziekenhuis- en de thuiszorg en tussen 
verschillende behandelingstypes. De 
ziektevrije fase, de fase van herval 
en de palliatief-terminale fase blijven 
hier buiten beschouwing. Enkele 
mensen die al bij de diagnose uit-
zaaiingen hadden (maar dus niet 
hervallen zijn), namen wel deel aan 
het onderzoek. 

De gegevensverzameling gebeurde 
aan de hand van focusgroepen met 
kankerpatiënten. De deelnemers 
hadden allen de diagnose ‘kanker’ 
gehad, gemiddeld 14 maanden 
geleden. De deelnemers aan de 
focusgroepen werden gerekruteerd 
in samenwerking met de inloophui-
zen en provinciale steunpunten van 
de VLK te Brugge, Gent, Mechelen, 
Turnhout, Leuven en Hasselt. Eén 
focusgroep liep in samenwerking 
met een zelfhulpgroep. Deze selec-
tiemethode houdt een mogelijke 
vertekening van de onderzoeksre-
sultaten in, omdat mensen die zich 
tot een inloophuis of zelfhulpgroep 
richten, wellicht een specifiek profiel 
hebben. Er vonden zeven focus-
groepen plaats, met in totaal 35 
patiënten. Bij drie focusgroepen was 
de partner van een patiënt aanwe-
zig. Er waren ook vier individuele 
interviews met mensen die wel wilden 
meewerken, maar zich niet konden 
vrijmaken voor een focusgroep (zie 
tabel 1). De respondenten gaven hun 
toestemming om mee te werken aan 
het onderzoek door een formulier 
te ondertekenen. De ondervraagde 
groep van patiënten is vrij beperkt. 
Het onderzoek geeft daarom enkel 
een beeld van de knelpunten ervaren 
door de respondenten en niet van de 
mate waarin die verspreid zijn of van 
de regio’s waarin die knelpunten het 
vaakst voorkomen. 

De gegevensanalyse gebeurde op 
basis van transcripties van de geluids-
opnames van de focusgroepen. Een 
computerprogramma voor kwalitatieve 
data-analyse, WEFT QDA, onder-
steunde de analyse van de gegevens 
uit de interviews. 

In de beschrijving van de onder-
zoeksresultaten behandelen we acht 
hoofdthema’s uit de focusgroepen: de 
informatieverstrekking aan de patiënt, 
de beschikbaarheid van de zorg, de 
samenwerking tussen zorgverstrekkers, 
planning en wachttijden, inspraak in 
de behandeling, de houding van de 
arts en de psychische en sociale hulp-
verlening. Citaten uit de interviews en 
de focusgroepen illustreren de onder-
zoeksresultaten. We verwijzen naar 
de interviews met de schuilnaam van 
de respondent en naar de focusgroe-
pen met de plaats van het gesprek (zie 
tabel 1). 

1. Informatie- 
verstrekking 
De patiënt en zijn partner hebben 
gedurende het zorgpad nood aan 
informatie om behandelingskeuzes te 
maken, om hulp en zorg te vinden en 
om te weten hoe ze moeten omgaan 
met nevenwerkingen van de behande-
ling of gevolgen van de ingreep. We 
behandelen hier slechts enkele aspec-
ten van deze informatieverstrekking, bij 
de mededeling van de diagnose en 
tijdens de behandeling. We gaan ook 
in op enkele problemen die meer te 
maken hebben met de uitvoering van 
de zorg.

1.1 Informatie in de periode 
van de diagnose

De respondenten krijgen de informatie 
over wat hen precies scheelt in verschil-
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lende stappen. Het begint vaak met 
een vermoeden, op basis van symp-
tomen zoals een bolletje in de borst. 
Vervolgens komen ze te weten dat het 
om een kwaadaardige aandoening 
gaat. Daarna volgt eventueel nog bij-
komend slecht nieuws, bijvoorbeeld 
dat het een agressieve kanker is of 
dat het behandelingsschema zwaar-
der zal zijn dan eerst meegedeeld 
is. Bijkomend slechts nieuws bete-
kent telkens een nieuwe schok. De 
negatieve emoties opgeroepen door 
de diagnosemededeling zijn soms 
vermengd met een gevoel van opluch-
ting omdat de kanker tijdig is ontdekt 
(Leuven, Zoë). 

De respondenten hebben meestal 
het gevoel dat de diagnose eerlijk 
wordt meegedeeld. Zij stellen deze 
eerlijkheid in het algemeen op prijs. 

Wanneer de dokter in het begin de 
diagnose niet uitspreekt en de patiënt 
ze achteraf toch achterhaalt, onder-
graaft dit het vertrouwen in de arts 
(Leuven, Gent, Ella). 

Enkele respondenten hebben het toch 
moeilijk met de manier waarop de diag-
nose werd meegedeeld. In dit onderzoek 
ging het om mensen die nieuws kregen 
dat geen ruimte meer laat voor de ver-
wachting van genezing (Turnhout, Leuven). 
Dit zorgt voor dubbelzinnige gevoelens. 
Enerzijds stellen ze de eerlijkheid van de 
arts op prijs, anderzijds hebben ze het er 
moeilijk mee dat de arts geen ruimte liet 
voor hoop op genezing.

Frie: ‘Toen ik bij de oncoloog kwam, 
zei hij dat het niet goed was. Er 
waren uitzaaiingen. Ik vroeg hem 
naar mijn levensverwachtingen en 

kreeg geen antwoord. Ik zei: “Vier, 
vijf jaar?” “Maximum,” antwoordde 
hij. Ik weet niet hoe ik nog kan 
leven zonder hoop. Hoop heeft 
hij nooit gegeven. Ik zou zelf niet 
weten hoe hij het moet aanpakken. 
Ik ben blij dat hij het gezegd heeft, 
want ik wilde zelf weten hoe het 
was. Ik heb zelf de vragen gesteld.’ 
(Leuven).

 
De focusgroepen en de interviews 
brachten enkele knelpunten van de 
diagnosemededeling aan het licht. 
Sommige respondenten kregen de 
diagnose of ander slecht nieuws 
te horen aan de telefoon. Vooral 
mensen die alleen thuis waren en 
na het telefoontje niet meteen bij 
iemand terechtkonden, vinden dit 
geen goede methode (Brugge, 
Hasselt). 

Elise: ‘Ik had een borstsparende ope-
ratie gehad. De week nadien kreeg 
ik telefoon van de gynaecoloog, 
terwijl ik alleen thuis was. Ik kreeg 
te horen dat de twee borsten weg 

Tabel 1. Beschrijving van de steekproef 

Bijkomend slechts nieuws betekent telkens  

een nieuwe schok

 Focusgroepen 
 plaats  aantal deelnemende patiënten
 Leuven  6
 Mechelen  4
 Turnhout  5 (+1 partner)
 Gent  5
 Brugge  6 (+1 partner)
 Hasselt  5
 zelfhulpgroep (Limburg)  4 (+1 partner)
  
 interviews  4 (Sheri, Ella, Zoë, Mira)
 
 totaal  39 (+3 partners)
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 Kenmerken van de deelnemende patiënten
 geslacht   
 M  7
 V  32
 leeftijd  
 gemiddelde  52,5
 hoogste  78
 laagste  30
  
 diagnoses  
 borstkanker  23
 darmkanker  5
 lymfoom  2
 longkanker  2
 eierstokkanker  2
 blaaskanker  2
 prostaatkanker  1
 leukemie  1
 baarmoederkanker  1

 maanden sinds de diagnose  
 gemiddelde  14
 maximum  34
 minimum  4 
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moesten. Ik vind het onverantwoord 
dat een gynaecoloog telefonisch 
zegt: “Het is veel ernstiger dan 
je aanvankelijk had verwacht.”’ 
(Hasselt)

Wanneer de arts belt om een afspraak 
te maken omdat hij nieuws heeft over 
de onderzoeken, beseffen de respon-
denten wel dat er wellicht iets fout 
zit zonder dat de arts de diagnose 
meedeelt aan de telefoon. Het is dan 
belangrijk dat er snel een consultatie 
volgt waar de arts meer toelichting 
geeft (Gent, Sheri). 

Elise (Hasselt) had te maken met een 
ander telefoonprobleem. Haar man 
kreeg telefoon van het borstcentrum, 
met de vraag of hij Elise wou vragen 
terug te bellen. Toen Elise dan in 
paniek terugbelde, kon de persoon 
aan de andere kant van de lijn haar 
niet voorthelpen. Ze moest verschil-
lende keren terugbellen voor ze 
iemand aan de lijn kreeg die haar kon 
vertellen dat haar gynaecoloog haar 
wou spreken en dat er een afspraak 
geregeld was.

Andere problemen in de periode 
van  de  d iagnosemedede l i ng 
hebben te maken met het gevoel 
dat de specialist te weinig informa-
tie geeft of informatie achterhoudt. 
Tijdens de diagnosestelling onder-
gaan de respondenten heel wat 
lichamelijke onderzoeken. Enkele 
respondenten vinden dat ze te 
weinig uitleg kregen waarom een 
onderzoek nodig is (Brugge) of hoe 
het zal verlopen. Onderzoeken, 
zoals een borstpunctie, kunnen 
psychologisch erg belastend zijn, 
onder andere omdat de patiënt 
niet goed begrijpt wat er tijdens het 
onderzoek gebeurt (Gent). Als Vera 
(Brugge) vragen stelt over de onder-
zoeksresultaten die ze op papier 
kreeg maar niet begrijpt, geeft de 
arts geen uitleg.

De informatie die de arts meegeeft 
na de diagnosemededeling, dringt 
niet tot de patiënt door. Daarom is het 
belangrijk dat iemand, bijvoorbeeld 
de partner, de patiënt vergezelt. Daar 
is nog niet altijd voldoende aandacht 
voor (Leuven, Turnhout).

Frie: ‘Hij begon mij allerlei dingen 
uit te leggen. Maar ik was half 
bedwelmd. Ik heb niets gehoord, zo 
eenvoudig is het. Mijn man wachtte 
in de gang en de dokter zei: “ik 
heb alles aan uw vrouw uitgelegd”. 
Dus wij wisten niets.’ (Leuven)

De specialist mag zich bij de mede-
deling van de diagnose evenwel 
niet alleen tot de partner richten. 
Zoë kreeg de indruk dat de gynae-
coloog louter tot haar man sprak. Ze 
begrijpt wel dat hij ervan uitging dat 
zij te zeer van de kaart was om te 
luisteren, maar ze vond het toch wat 
vreemd.

1.2 Informatie bij de behan-
deling

De respondenten halen hun infor-
matie over de behandeling in de 
eerste plaats bij de specialisten en 
hun huisarts. Sommigen zoeken ook 
op internet of richten zich tot de 
inloophuizen van de VLK. De infor-
matieverstrekking door de huisarts, 
informatie over nevenwerkingen en 
de uiteenlopende kwaliteit van de 
informatie afhankelijk van het type 
kanker waren belangrijke thema’s 
voor de focusgroepen.

1.2.1 Informatieverstrekking 
door de huisarts
Verschillende respondenten richten 
zich tot de huisarts met vragen over de 
behandeling, maar sommigen hebben 
het gevoel dat huisartsen onvol-
doende op de hoogte zijn van de 
nieuwe kankerbehandelingen en hun 
nevenwerkingen (Leuven, Mechelen, 
Turnhout), zodat ze niet afdoende op 
vragen kunnen antwoorden. Dat kan 
een probleem vormen wanneer zorg-
verstrekkers in het ziekenhuis patiënten 
met vragen doorverwijzen naar de 
huisarts. 

Severine: ‘Ik vind dat huisartsen daar 
weinig van kennen.’

Leona: ‘Die zijn niet gespecialiseerd.’
Severine: ‘De huisarts vroeg mij: “Wat 

moet je nemen?” Ik zei: “Nolvadex 
en Zoladexspuiten.” “Zoladex?” 
Ik vroeg: “Heb je geen patiënten 
die Zoladex nemen?” “Ja, mannen 
met prostaatkanker. Maar geen 
vrouwen.” Hij moest dat eens inspui-
ten en zei: “Dat durf ik niet.” Dat is 
met een springveer of zo. Ik vind 
dat hij daar heel weinig van kent.’ 

Ciska: ‘Dat is echt een specialisatie.’
Mieke: ‘Ze verwijzen toch door naar 

de huisarts als je vragen hebt.’ 
(Mechelen)

1.2.2 Informatie over neven-
werkingen
De hoeveelheid informatie die 
patiënten vóór de behandeling 
krijgen over mogelijke nevenwerkin-
gen, verschilt sterk. Sommige artsen 
zijn blijkbaar terughoudend met die 
informatie, omdat ze vrezen dat ze 
mensen afschrikt. Enkele responden-
ten delen die mening. Maar een 
gevolg van deze strategie is dat 
patiënten erg schrikken wanneer 
een nevenwerking optreedt. Het is 
dan in elk geval belangrijk dat ze 
weten bij wie ze snel terechtkunnen 
voor meer uitleg.

Aagje: ‘Mijn dokter had vooraf 
gezegd: “Dat is zoals een bijslui-
ter bij medicatie. Als je die leest, 
zul je de medicatie weggooien. 
Want je kunt er allerlei nevenwer-
kingen van krijgen, maar dat wil 
niet zeggen dat je die zeker gaat 
hebben.”’

Antje: ‘Daarom zei de ar ts mij 
n ie t s .  Da t  i s  ook  ve rkee rd. 
Je schr ik t  je een ongeluk als 
niemand je over de nevenwer-
kingen heeft geïnformeerd. Ik 
ben twee keer via de spoedop-
name binnengekomen, omdat ik 

Onderzoeken kunnen psychologisch erg belastend 

zijn, onder andere omdat de patiënt niet goed 

begrijpt wat er tijdens het onderzoek gebeurt
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dacht dat er iets ernstigs was.’ 
(Brugge)

Wanneer de nevenwerkingen van de 
chemo- of radiotherapie optreden of 
de gevolgen van een operatie, zoals 
een amputatie of stoma, zich voor-
doen, is zeker duidelijke informatie 
nodig over manieren om daarmee om 
te gaan. Die informatie is niet altijd 
voldoende gedetailleerd of afgestemd 
op de specifieke situatie van de res-
pondenten (Turnhout, Zelfhulpgroep, 
Leuven). Farilde (Leuven) kreeg te 
horen dat ze haar brandwonden 
door de radiotherapie moest insme-
ren met een bepaald product, maar 
ze vertelden haar niet dat ze moest 
stoppen met smeren wanneer de huid 
openlag. Hendrik mist informatie hoe 
hij zijn voedingspatroon kan aanpas-
sen om het vochtverlies via zijn stoma 
te bestrijden.

Hendrik: ‘De begeleiding over 
voeding vond ik nogal summier. 
Ik kreeg weinig informatie over 
de problemen waar ik zelf mee te 
maken had. 

 Ik kreeg wel een boekje mee. 
Daar kon je in lezen, maar dat is 
niet het ware leven.’

Moderator: ‘Moest je speciaal op je 
voeding letten?’

Hendrik: ‘Ja, vooral omdat ik zoveel 
vocht verlies.’ (Zelfhulpgroep)

De kankerbehandeling kan ingrij-
pende l ichamel i j ke gevo lgen 
hebben, zoals een al dan niet tij-
delijke stoma. Zeker in het begin is 
een goede ondersteuning van de 
patiënt en zijn eventuele partner bij 
de verzorging van de stoma nood-
zakelijk (Gent, Zelfhulpgroep, Mira). 
De respondenten van de focusgroep 
zelfhulpgroep, allen mensen met een 
tijdelijke of definitieve stoma, ervaar-
den grote verschillen in de kwaliteit 
van de begeleiding nadat de stoma 
was geplaatst. Eén respondent met 
een urostoma stelde vast dat de ver-
pleegkundigen in het ziekenhuis er na 

zijn operatie niet in slaagden om de 
lekken in zijn nachtzak te dichten. 

Piet: ‘In het hospitaal lekten die 
nachtzakken constant. De verple-
ging wist niet eens hoe die aan 
elkaar moesten gesloten worden. 
Ze zeiden tegen mij: “Je moet stil-
liggen.” Maar of ik stillag of niet, 
het lekte altijd. Ze hadden er niets 
anders op gevonden dan de twee 
kabeltjes met plakband te ver-
binden. Ik heb daar constant nat 
gelegen.’ (Zelfhulpgroep)

Als Piet naar huis gaat, heeft hij 
zeker nog drie maal per week een 
lek. Anderen in de groep, die in 

een ander ziekenhuis zijn behan-
deld, zijn verbaasd over Piets 
verhaal. Zij kregen een goede 
begeleiding, onder andere van een 
stomaverpleegkundige. 

Die verpleegkundige houdt ook 
consul taties waar patiënten na 
het ziekenhuisverblijf nog terecht 
kunnen.  

De respondenten in de focusgroep 
wijten deze verschillen aan het feit 
dat Piet in een kleiner ziekenhuis 
behandeld is, waar het personeel 
minder routine heeft en waar een 
gespecialiseerde verpleegkundige 
ontbreekt. Sinds Piet weet dat die 
er in een ander ziekenhuis wel is, 
richt hij zich ook soms tot deze ver-
pleegkundige. In tegenstelling tot de 
andere respondenten, is Piet pas na 
zes maand in de stomavereniging 
terechtgekomen. De gegevens van 

Je schrikt je een ongeluk als niemand je over de 

nevenwerkingen heeft geïnformeerd

Wanneer de arts belt om een afspraak te maken omdat hij 
nieuws heeft over de onderzoeken, beseffen de respondenten 
wel dat er wellicht iets fout zit zonder dat de arts de diagnose 
meedeelt aan de telefoon.
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dit onderzoek volstaan niet om aan 
te tonen dat er werkelijk een ver-
schil is tussen de twee ziekenhuizen. 
Piet heeft een urostoma, de andere 
deelnemers aan de focusgroep een 
colostoma. Het valt niet uit te sluiten 
dat de verschillen tussen Piet en de 
anderen hieraan toe te schrijven 
zijn. Er zijn ook nog enkele andere 
klachten over de kwaliteit van de 
lichamelijke zorg. 

Hendrik (Zelfhulpgroep) heeft last 
van een pijnlijke stuit na de operatie. 
Volgens hem is dit perfect te vermij-
den door een kussentje te gebruiken 
tijdens de operatie. Er zijn klachten 
over verpleegkundigen die er niet in 
slagen een naald voor de chemotoe-
diening meteen goed te prikken (Gent) 
of die niet weten hoe een blaassonde 
werkt en over het ontbreken van een 
bel aan het bed in de ontwaakka-
mer, waardoor patiënten niemand 
kunnen oproepen als er problemen 
zijn (Leuven).

1.2.3. Verschillen tussen types 
kanker
Sommige respondenten hebben 
d e  e r v a r i n g  d a t  d e  o m k a -
d e r i n g  v a n  k a n k e r pa t i ë n t e n 
ve r sch i l t  naa rge lang van  he t 
t ype kanker.  D i t  le id t  to t  ve r -
schi l len in de kwal i te i t  van de 
i n fo rma t i e ve r s t r e k k i ng .  Zy t ha 
heeft baarmoederhalskanker en 
komt tegen het einde van haar 
behandeling in contact met een 
borstverpleegkundige. Zij beseft 
dat zi j  zo iemand heef t gemist 
t i jdens het zorgpad. De bors t -
verp leegkundige heef t  t i jd om 
vragen te beantwoorden en leeft 
zich in in de situatie van de kan-
kerpatiënt. Zytha stelde ook vast 
dat  er  in haar z iekenhuis  een 
reval idat ieprogramma is, maar 
dat z i j ,  in tegens te l l ing to t  de 
bors t kanke rpa t iën ten,  h ie r van 
niet op de hoogte is gebracht. 

Zytha: ‘Ik ben eens mee geweest 
op een verwendag voor kan-
kerpatiënten. Er waren allemaal 
borstkankerpatiënten, behalve 
ik. Daar was ook een borstver-
pleegkundige. Dat bleek een 
contactpersoon specifiek voor hen 
te zijn. 

 Toen ik hoorde wat ze allemaal 
konden vragen, dacht ik: “Zoiets 
heb ik gemist.” [...] 

 Ik heb die dag veel meer verno-
men van de borstverpleegkundige 
dan van alle dokters samen, omdat 
die verpleegkundige vanuit de 
ervaring van de mensen spreekt, 
bijvoorbeeld over hormonen. Ik 
was daar in het begin heel mis-
selijk en moe van. 

 De dokter zei: “Niemand reageert 
daarop. Jij zult wel overreage-
ren.” De borstverpleegkundige 
zei: “Iedereen heeft twee of drie 
maanden nodig eer het lichaam 
eraan gewend is.” Dat blijkt nu 
ook wel, want ik ben ze intussen 
gewoon.’ (Gent)

2. Beschikbaarheid
Beschikbaarheid heeft te maken met de 
vraag of de zorgverstrekkers voldoende 
tijd vrijmaken, of ze de patiënt regelma-
tig zien en of de zorgverstrekkers vlot 
bereikbaar zijn3.  

2.1 Beschikbaarheid  
van de arts

De respondenten vinden het belangrijk 
dat ze gedurende het zorgpad voort-
durend met hun vragen terechtkunnen 
bij een arts. In veel gevallen blijkt 
dit wel te kunnen (Ella, Mechelen). 
Bovendien is het ook handig dat ze 
iemand telefonisch kunnen bereiken 
wanneer ze een vraag hebben. Ze 
stellen het op prijs als de dokter dui-

delijk maakt dat hij er is als de patiënt 
hem nodig heeft en dat de patiënt 
hem steeds kan opbellen (Hasselt, 
Mechelen, Brugge, Ella). Sommigen 
durven wegens een gevoel van 
schroom niet te bellen en daarom is 
het belangrijk dat de arts duidelijk 
zegt dat hij telefonisch bereikbaar is. 
Sommige respondenten zeggen dat 
ze de arts nog niet gebeld hebben, 
maar het idee dat het kan als het 
nodig is, stelt hen gerust. 
Knelpunten in verband met de 
beschikbaarheid zijn er ten eerste bij 
de huisarts. Sommige respondenten 
vinden dat die te weinig tijd vrijmaakt 
voor hun dossier of moeilijk bereik-
baar is.

Julie: ‘Als ik mijn huisdokter vraag of 
zij mijn laatste papieren al heeft, 
zegt ze: “Ja, ik heb ze gekregen van 
het ziekenhuis, maar ze liggen hier 
ergens op mijn stapel.” Het groeit 
haar boven het hoofd en mijn zaken 
worden niet geklasseerd. Daarom 
ben ik nu van arts veranderd om te 
zien of die dat beter doet.’ (Gent)

Een alleenstaande vrouw met kinde-
ren was tijdens de chemotherapie 
heel ziek. Ze raakte niet uit bed om 
papieren in orde te brengen of naar 
de apotheker te gaan. Ze vindt dat 
de huisarts te weinig initiatief nam om 
haar eens te bezoeken of te vragen of 
ze hulp nodig had. De huisarts kende 
immers haar situatie en wist dat ze 
alleenstaande was. 

Een klacht in verband met de beschik-
baarheid van specialisten, is dat ze 
tijdens de consultatie vaak telefonisch 
worden gestoord. Dat schrikt patiën-
ten af om vragen te stellen (Sheri, 
Turnhout, Mechelen). De arts kan 
door zijn houding ook aangeven dat 
hij geen tijd heeft, door bijvoorbeeld 
de klink van de deur vast te houden 
terwijl hij nog aan het praten is 
(Zelfhulpgroep).

Een ander probleem in verband met 
beschikbaarheid doet zich voor in zie-
kenhuizen waar slechts deeltijds een 
oncoloog aanwezig is. Een respon-
dente die met zware nevenwerkingen 
van de chemotherapie in het ziekenhuis 
terechtkwam, bleef zo met veel vragen 

Sommige respondenten hebben de ervaring dat  

de omkadering van kankerpatiënten verschilt  

naargelang van het type kanker
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zitten, omdat de oncoloog er bij de 
opname niet was. 

Ten slotte stoort het sommige responden-
ten dat ze niet altijd met dezelfde arts 
te maken krijgen en als de aanwezige 
artsen vaak afwisselen. Ze voelen zich 
minder op hun gemak en vragen zich 
af of de arts hun dossier wel goed kent 
(Leuven, Hasselt). 

2.2 Duur van het ziekenhuis-
verblijf

Om de middelen van de ziekteverze-
kering rationeler te gebruiken, probeert 
de overheid de duur van het ziekenhuis-
verblijf te beperken. Dit valt te merken in 
de focusgroepen. Verscheidene mensen 
vinden dat ze na de operatie erg vlug 
naar huis moesten (Leuven, Hasselt, Zoë). 
Lena (Hasselt) ging na de borstoperatie 
naar huis met een drain – een buisje om 
bloed en etter uit de operatiewonde te 
verwijderen. Toen haar wonde later ging 
ontsteken en etteren, weet Lena dit aan 
het feit dat ze te vroeg was ontslagen uit 
het ziekenhuis. 

Zoë ondergaat de dag na haar 
bors topera t ie  een he le  reeks 
onderzoeken, ‘s avonds krijgt ze 
de boodschap dat ze naar huis 
mag. Ze vindt die onderzoeken 
erg belastend en begri jpt niet 

goed dat ze ‘s avonds al naar huis 
mag. 

Zoë: ‘Woensdag was ik om twee uur 
geopereerd. Prof. X had gezegd 
dat ik zaterdag of vrijdag naar huis 
mocht. Om zes uur was ik op mijn 
kamer en ‘s anderendaags was 
er ‘s morgens al een echografie. 
Om vijf uur kwam ik terug op mijn 
kamer na allerlei onderzoeken. 
De verpleegster zei me: “Je mag 
naar huis”. Ik zei tegen mijn man: 
“Ze sturen me naar huis omdat het 
hopeloos is.”’ 

Soms gunt de arts de patiënt wel 
inspraak en laat hij de patiënt de kans 
om nog wat langer te blijven, als hij 
zich nog niet klaar voelt om naar huis 
te gaan (Zelfhulpgroep). 

3. samenwerking
Gedurende zijn zorgpad komt een 
kankerpatiënt in contact met verschil-
lende zorgverstrekkers: de huisarts, 

specialisten, diverse paramedici en 
psychosociale zorgverstrekkers. Een 
goede samenwerking tussen die 
zorgverstrekkers is belangrijk. Dit 
betekent dat ze vlot doorverwijzen en 
dat informatie snel en volledig door-
stroomt tussen zorgverstrekkers in de 
ziekenhuis- en de thuiszorg, binnen 
het ziekenhuis en ook tussen verschil-
lende ziekenhuizen. Bij een goede 
informatiedoorstroming hebben zorg-
verstrekkers voldoende informatie 
om beslissingen te nemen voor een 
optimale zorg4. Hier komen vooral 
de relatie tussen de specialist en de 
huisarts en de relatie tussen de speci-
alisten onderling aan bod.

3.1 De relatie tussen de spe-
cialist en de huisarts

3.1.1 In de fase van de diagnose
In de periode tussen de eerste 
s y m p t o m e n  e n  d e  d i a g n o - 

sestelling speelt de huisarts verschil-
lende belangrijke rollen. Diverse 
respondenten richten zich bij de 
eerste symptomen of bij positieve 
resultaten van preventieve onder-
zoeken meteen tot de huisar ts 
(Gent,  Leuven, Zel fhu lpgroep, 
Zoë).Vervolgens gaat de huisarts 
de patiënten verder helpen. Hij 
raadt hun bijvoorbeeld aan een 
specialist op te zoeken voor symp-
tomen waar ze zich zelf geen 
zorgen over maken, zoals anaal 
bloedverlies (Zelfhulpgroep).

De huisarts adviseert de patiënten 
tot welke specialist ze zich best 
kunnen richten (Zoë, Ella, Leuven, 
Brugge). Soms maakt hij zelf een 
afspraak bij een specialist (Gent, 
Leuven, Zelfhulpgroep). De huis-
arts houdt bij deze doorverwijzing 
rekening met medische argumenten, 
maar ook met sociale of psychische 
factoren. Een alleenstaande krijgt 

De patiënten stellen het op prijs als de dokter duidelijk maakt dat hij 
er is als de patiënt hem nodig heeft en dat de patiënt hem steeds kan 
opbellen.

Bij een goede informatiedoorstroming hebben 

zorgverstrekkers voldoende informatie om beslissin-

gen te nemen voor een optimale zorg
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bijvoorbeeld de raad een kliniek 
met een persoonlijke aanpak te 
kiezen. De huisarts verwittigt het 
ziekenhuisteam ook dat deze vrouw 
geen beroep kan doen op familie of 
vrienden voor hulp (Gent). 

Na de diagnose maakt de huisarts 
soms ook de nodige afspraken voor 
de vervolgonderzoeken (Mechelen). 
Als er een lange wachttijd is voor een 
bepaald onderzoek (bv. een maand 
voor een NMR-scan), probeert een 
huisarts die wachttijd te beperken. 

De respondenten die zich eerst tot 
de huisarts richtten, zijn niet altijd 
tevreden. De diagnosestelling is niet 
altijd vlot verlopen en dat wijten 
sommige patiënten aan de huisarts. 
Huisartsen zouden soms onterecht 
nalaten om iemand op onderzoek 
te sturen. Bij jongedames die iets 
voelden in de borst, besliste de 
huisarts omwille van hun leeftijd 
om hen niet door te sturen, maar 
de betrokken respondentes vonden 
dat de huisarts voorbijging aan 
het verhoogd familiaal risico op 
borstkanker (Hasselt, Brugge). Ook 
andere respondenten vonden dat 
de huisarts bepaalde symptomen 
niet voldoende ernstig had genomen 
en had nagelaten hen door te ver-
wijzen (Turnhout). Als respondenten 
het gevoel hebben dat hun huisarts 
niet voldoende alert is geweest en 
heeft nagelaten om door te verwij-
zen, veranderen ze van huisdokter 
(Gent, Hasselt).

Niet iedereen richt zich eerst tot 
de huisarts. Sommigen gaan ervan 
uit dat die toch zal moeten door-
verwijzen naar een specialist. Niet 
iedereen heeft veel vertrouwen in 
de huisarts. Daarom richtten enkele 
respondenten zich rechtstreeks tot de 
specialist.

Maar rechtstreeks naar de spe-
c ia l i s t  s t appen  i s  n i e t  voo r 
e l ke  aandoen ing  een  op t i e . 
Verschillende patiënten in de focus-
groepen Turnhout en Gent gingen 
rechts t reeks naar de special is t 
omdat ze door vroegere ervarin-
gen menen dat de huisarts te lang 
wacht voor hij mensen doorver-
wijst. Andere deelnemers aan deze 
focusgroepen wijzen erop dat het 
niet voor elke aandoening of elk 
symptoom duidelijk is tot welke 
specialist ze zich moeten richten. 
Dan is een huisarts die gericht kan 
doorverwijzen belangrijk.

Louise: ‘Ik ga altijd meteen naar de 
specialist.’ 

Marcel: ‘Als je recht naar de gynae-
coloog gaat, wordt dat aanvaard. 
Maar in mijn situatie [leukemie], 
zou ik niet weten wat ik moet 
doen. Je gaat niet op eigen initia-
tief naar een hematoloog of zo, die 
disciplines lenen zich daar niet toe.’ 
(Turnhout)

3.1.2 In de fase van de 
behandeling
Ook in de fase van de behande-
ling heeft de huisarts nog taken te 
vervullen. Hij is voor sommige res-
pondenten de belangenbehartiger 
van de patiënt en staat hen bij in 
hun relatie met de specialist. Hij 
vraagt bijvoorbeeld een tweede 
mening als hij vindt dat de behan-
delende arts een behandeling niet 
goed kan motiveren. 

Zytha: ‘ Ik had echt geen goed 
gevoel bi j  wat de oncologe 
vertelde. ‘s Avonds kwam mijn 
huisarts en zei: “Ik heb met de 
oncologe gebeld en gevraagd 
waarom je chemo moet hebben. 
Zij kon daar niet op antwoorden. 
Ik vind dat toch raar. 

 Mag ik een tweede mening 
vragen?”’ (Gent)

De huisarts neemt contact op met het 
ziekenhuis om te vragen hoe hij een 
nevenwerking moet behandelen. Eén 
respondente stelt haar vragen via de 
huisarts aan de specialist, omdat ze 
denkt dat artsen elkaar beter begrij-
pen. Zoë vraagt de huisarts om haar 
steunpunt te zijn tijdens het zorgpad 
(Mechelen, Gent, Leuven, Zoë).

Een bedreiging voor deze rol van 
de huisarts is wel dat de informa-
tiedoorstroming tussen specialist 
en huisarts volgens de responden-
ten in dit onderzoek van variabele 
kwaliteit is. Soms loopt het goed 
(Hasselt), maar volgens andere 
respondenten bereikt de informatie 
van de specialist de huisarts erg 
laat. Soms krijgt de huisarts weinig 
of geen informatie van de specialist 
(Gent, Turnhout, Sheri).

3.2 De relatie tussen  
de specialisten 

Met de samenwerk ing en de 
informatie-uitwisseling tussen de 
specia l i s ten be t rokken bi j  de 
kankerbehandeling, ervaren de res-
pondenten weinig problemen. De 
respondenten stellen vast dat specia-
listen heel wat informatie uitwisselen 
via elektronische weg, zodat die 
snel beschikbaar is voor iedereen 
die betrokken is bij de behande-
ling (Brugge, Zelfhulpgroep). Veel 
respondenten wijzen erop dat de 
specialisten overleggen over de 
behandeling en in team werken. 
Soms betrekken ze ook andere 
zorgverstrekkers, zoals de psycho-
loog, bij dit overleg. Verschillende 
respondenten weten ook dat de 
huisar ts ui tgenodigd wordt op 
het overleg, maar vaak geen tijd 
heeft om aanwezig te zijn (Brugge, 
Mechelen, Turnhout, Zelfhulpgroep, 
Sheri, Zoë). Blijkbaar praten artsen 
met de patiënten over hun overleg 
en maakt dit op de patiënten een 
positieve indruk. 

Enkele respondenten schrijven de 
problemen die ze ervaarden toe aan 

Als respondenten het gevoel hebben dat 

hun huisarts niet voldoende alert is geweest en 

heeft nagelaten om door te verwijzen, 

veranderen ze van huisdokter
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het feit dat er in hun ziekenhuis maar 
één oncoloog was, die dus niet kon 
overleggen met collega’s-oncologen 
(Gent, Sheri). Dit bevestigt nog eens 
dat patiënten overleg tussen artsen 
belangrijk vinden. 

Sheri: ‘Er is niets ergers dan met 
vragen te blijven zitten [over te 
weinig witte bloedcellen door de 
chemotherapie]. Ik begon te pieke-
ren en daardoor is heel die periode 
moeilijk gelopen. Dat komt ook 
omdat het ziekenhuis maar één 
oncoloog had. Als er meer waren 
geweest, hadden ze kunnen over-
leggen.’ (Gent)

De wetgeving op de oncologische 
zorgprogramma’s5 voorziet dat artsen 
over de grenzen van ziekenhuizen 
heen moeten samenwerken.

Het komt blijkbaar ook voor dat 
de arts de patiënt vertelt dat hij het 
oneens is met wat het team besliste 
en dat hij hem daarom naar een 
ander ziekenhuis stuurt voor het 
vervolg van de behandeling (Gent).
Een goede samenwerking blijkt 
ook uit het feit dat specialisten vlot 
doorverwijzen naar een collega. Zo 
verwijzen specialisten die alert zijn 
voor zaken buiten hun vakgebied 

door naar de geschikte specialist (bv. 
een gynaecoloog verwijst door naar 
een gastro-enteroloog omwille van 
anaal bloedverlies) of specialisten 
verwijzen naar een collega die meer 
gespecialiseerd is in een bepaalde 
techniek.

Tegenstrijdige informatie of infor-
matie die niet doorstroomt tussen 
ziekenhuisafdelingen ondermijnt 
het vertrouwen van de patiënten.
Dit onderstreept het belang van 
een goede samenwerking. Zoë 
krijgt van de assistent-oncoloog 
te horen dat er na de radiothe-
rap ie een rus tper iode i s  van 
zes weken tot de star t van de 
herceptinebehandeling.

De professor daarentegen zegt 
dat de behandeling onmiddellijk 
kan starten. Zoë ziet dit niet zitten 
omdat ze nog erg vermoeid is. 
Door die tegenstrijdige informatie 
begint ze de artsen te wantrouwen. 

Het belang van een goede infor-
matiedoorstroming blijkt ook uit het 
voorbeeld van Godfried (Leuven) die 
regelmatig op controle gaat om zijn 
blaas te laten nakijken. Normaal 
volgt na deze controle een BCG6-
spoeling. Bij een bepaalde controle 
blijkt er iets aan de hand dat diep-
gaander onderzoek vergt en wordt 
de spoeling een week uitgesteld. Als 
Godfried zich de week erna aan-
meldt voor de spoeling, weet men 
van niets. Hij krijgt opmerkingen dat 
hij de week ervoor niet is komen 
opdagen. Ze verwachten hem niet 
en moeten het product voor de spoe-
ling nog laten bereiden. Dit gebrek 
aan communicatie tussen de afdelin-
gen tast zijn vertrouwen aan. 

P rob lemen  on t s t aan  ook  a l s 
pat iënten een tweede mening 
willen vragen. Er zijn artsen die 
de mogelijkheid van een tweede 
mening zel f  meedelen aan de 
patiënt (Turnhout), maar volgens 
verschillende respondenten zijn er 
ook artsen die heel negatief rea-
geren als er een tweede mening 
wordt gevraagd (Brugge, Sheri). 
Sheri vindt dat de oncoloog in haar 
ziekenhuis geen afdoende uitleg 
geeft waarom haar witte bloed-
cellen op een heel laag niveau 
blijven. Ze stelt deze vraag aan 
een andere arts in een UZ. Nadien 
wil de oncoloog haar niet verder 
behandelen. 

Ook als patiënten die al in behan-
deling zijn er zelf voor kiezen om 
voor een deel van hun behandeling 
naar een ander ziekenhuis te gaan, 
loopt dit niet altijd van een leien 
dakje. Zytha vertrouwt de onco-
loog in ziekenhuis X niet, omdat die 
geen duidelijk antwoord geeft op 
haar vragen en te weinig aandacht 
besteedt aan de nevenwerkingen. 
Ze gaat naar een ander ziekenhuis 
voor de chemotherapie, maar blijft 

Specialisten wisselen heel wat informatie uit via elektronische weg, zodat die 
snel beschikbaar is voor iedereen die betrokken is bij de behandeling. 

De wetgeving op de oncologische zorgprogram-

ma's voorziet dat artsen over de grenzen  

van ziekenhuizen heen moeten samenwerken
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wel bij de gynaecoloog in zieken-
huis X, maar die was hier ‘razend 
kwaad’ om (Gent). Ella krijgt een 
preoperatieve chemotherapiekuur 
in een regionaal ziekenhuis om 
het gezwel in haar borst te doen 
krimpen. Ze wil vervolgens naar 
een UZ voor de operatie. De over-
stap tussen de twee ziekenhuizen 

loopt moeilijk. Als onderzoeken in 
het regionale ziekenhuis aantonen 
dat een hartklepontsteking die ze 
opliep tijdens de chemo genezen 
is, geloven de artsen in het UZ 
dit niet en willen ze alles nog een 
keer opnieuw onderzoeken. Haar 
oncoloog laat haar opnemen in 
het UZ. Bij aankomst in het UZ, 
weten ze daar niet wat ze komt 
doen en word t  ze ‘ s  avonds 
weer naar het lokale ziekenhuis 
gestuurd. Ze krijgt wel de belofte 
dat ze de week erna geopereerd 
zal worden. Drie dagen voor de 
opname krijgt ze opnieuw te horen 
dat de operatie niet gepland is en 

niet kan doorgaan. Als ze kwaad 
het UZ opbelt, krijgt ze even later 
de boodschap van de chirurg dat 
ze een week later kan binnenko-
men voor de operatie. 
Om dergelijke problemen te ver-
mijden, kiezen sommige patiënten 
meteen voor een groot universitair zie-
kenhuis (Zoë). 

4. planning en 
wachttijden
Goed geplande zorg is voorspel-
baar. Patiënten weten wanneer ze 
de onderzoeksresultaten krijgen of 
wanneer ze een behandeling zullen 
ondergaan. Een goede planning 
houdt ook in dat de zorgtijd beperkt 
is. Er zijn korte wachttijden vóór het 
meedelen van onderzoeksresultaten 
en tussen de verschillende behan-
delingsfasen. Een beperkte zorgtijd 
betekent ook dat bezoeken aan het 
ziekenhuis, bijvoorbeeld voor che-

motherapie, niet langer duren dan 
nodig2, 3.

4.1 Fase van de diagnose-
stelling

Hoewel elke wachttijd bij het stellen 
van de diagnose als te lang wordt 
ervaren, kunnen de respondenten 
er doorgaans wel mee leven dat ze 
moeten wachten op onderzoeken en 
op de resultaten daarvan. Soms is 
binnen een week de volledige diag-
nosestelling, inclusief de onderzoeken 
om uitzaaiingen op te sporen, afge-
werkt (Mechelen, Gent, Turnhout, 
Hasselt, Sheri). Indien er een vrij lange 
wachttijd is voor een onderzoek of 
consultatie, biedt onze gezondheids-
zorg doorgaans de nodige flexibiliteit 
om die te omzeilen. Patiënten kunnen 
zich bijvoorbeeld tot een andere radi-
oloog wenden wanneer de wachttijd 
bij de radioloog in een bepaald zie-
kenhuis te lang is. 

Voor poten t iee l  e rns t ige aan -
doeningen kunnen patiënten de 
gewone afsprakenregeling omzei-
len en sneller op consultatie komen 
(Sheri). 

Enkele respondenten moeten langer 
wachten op de uitslag van een 
onderzoek. Dit heeft te maken met 
de vakantieperiode of de feestdagen 
in december. Hun getuigenis maakt 
wel duidelijk dat lang wachten op 
onderzoeksresultaten moet vermeden 
worden. Vooral als iemand tijdens 
een onderzoek uit het gedrag van de 
zorgverstrekkers meent af te leiden 
dat er iets aan de hand is, valt het 
wachten lastig. 

Lena: ‘Ik had de tiende december 
een mammografie. Ze waren 
zo met die ene borst bezig, dat 
ik voelde dat er iets was. Met 
die andere borst deden ze dat 
niet. De tranen liepen van mijn 
gezicht van de pijn omdat ze 
nog maar eens een foto moesten 
maken. Ik vroeg: “Wat is er?” 
“Niets, je zult de uitslag van de 
huisdokter krijgen.” 

 Maar intussen vrat dat aan mij. 
Het was kerstfeest en ik dacht: 

Vooral als iemand tijdens een onderzoek uit 

het gedrag van de zorgverstrekkers 

meent af te leiden dat er iets aan de hand is, 

valt het wachten lastig

Patiënten vinden overleg tussen artsen belangrijk
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“Zou er nieuws komen tussen 
kerst en nieuw?” Er kwam niets. 
“Als ik niets hoor, zal het wel 
goed zijn,” dacht ik. Dan nieuw-
jaar vieren. 

 Het werd 7 januari. Ik moest ‘s 
nachts de dokter laten komen 
voor een niercrisis. De dokter 
van wacht zei: “U gaat morgen 
naar de huisar ts, die moet u 
verder helpen. U hebt een bloed-
druk van 20. Dat moet allemaal 
goed bekeken worden.” Ik zei: 
“ Ik  jaag me op, ik  k r i jg de 
uitslag van dat borstonderzoek. 
Daar zal die bloeddruk wel mee 
te maken hebben.”’ (Hasselt)

4.2 De behandeling

De respondenten krijgen vaak bij 
het begin van de behandeling te 
horen welke behandelingen ze 
moeten ondergaan en hoe die zullen 
verlopen.

Wijzigingen aan het meegedeelde 
behandelingsplan of de medede-
ling van een nieuwe behandeling 
die vooraf  n ie t  vermeld was, 
roepen veel vragen op. Het einde 
van de behandeling, waar patiën-
ten reikhalzend naar ui tk i jken, 
wordt plotseling verschoven. Een 
bijkomende behandeling vormt 
een bijkomende belasting. Door 
de wijzigingen gaan ze vermoe-
den dat de artsen nog niet alles 
hebben verteld en andere zaken 
over de ziekte en de behande-
ling verzwijgen (Hasselt, Leuven, 
Zoë). 

Ella wordt via een brief opgeroepen 
voor ziekenhuisopname, maar heeft 
er geen idee van waarom. Ze schrikt 
hevig en denkt dat ze hervallen is. 
Wanneer ze haar arts contacteert, 
blijkt dat er nog een bijkomende 
inwendige bestraling gepland is, 
waarvoor ziekenhuisopname nodig 
is. Doordat er iets fout is gelopen, 
is Ella daar niet van op de hoogte 
gebracht. 

Ook over de manier waarop de zorg 
tijdens het ziekenhuisverblijf geregeld 
wordt, zijn er enkele klachten. Na de 

operatie wordt de respondenten niet 
altijd rust gegund. Zoë moet de dag 
na haar borstoperatie nog een resem 
onderzoeken ondergaan en wordt in 
het ziekenhuis van de ene plek naar 
de andere gevoerd, wat ze ‘verschrik-
kelijk’ vindt. 

Er zijn weinig klachten over lange 
wachttijden vóór een behandeling 
van star t gaat. Soms volgen de 
chemotherapie, radiotherapie en 
herceptinekuur elkaar zo snel op 
dat mensen het gevoel hebben dat 
ze niet kunnen recupereren. 

Een uitzondering is opnieuw Lena 
(Hasselt), die tijdens de feestdagen 
werd onderzocht. Ze begrijpt niet 
waarom er twee maanden verlie-
pen tussen de eerste mammografie 
en haar operatie, vooral omdat de 
dokter haar achteraf vertelt dat het 
om een vrij agressief gezwel gaat. 

Er zijn wel verschillende klachten over 
de wachttijden in het dagziekenhuis of 
in de wachtzaal voor een consultatie. 
Behandelingen in het dagziekenhuis 
zoals chemotherapie, bestraling of  
een herceptinekuur vergen vaak een 
lange wachttijd (bv. van 9 tot 12 à 13 
uur). Patiënten begrijpen wel hoe dat 
komt. Eerst wordt er bloed getrokken 
voor enkele controleonderzoeken en 
vervolgens wordt de chemotherapie 
of herceptinedosis bereid (Mechelen, 
Turnhout).

Storend zijn ook consultaties die 
niet op het afgesproken uur plaats-
v inden en waarbi j  de pat iënt 
meer dan een uur moet wachten. 
Sommige respondenten hebben 
hiervoor begrip omdat ze ervan 
uitgaan dat de arts veel tijd nodig 
heeft, bijvoorbeeld om slecht nieuws 
te brengen (Turnhout). Enkele res-
pondenten vragen zich af waarom 
ze niet wat meer informatie krijgen 
over de lange wachttijden. Dit zou 

het wachten verzachten. Als ze 
weten hoe lang het nog zal duren, 
kunnen ze eerst nog een wandeling 
maken. 

Sommige patiënten wijzen op inte-
ressante pogingen om de tijd in de 

wachtzaal aangenamer te maken. 
Ella vertelt dat er in de wachtzaal 
een minicafetaria was en dat er 
een grote puzzel lag, waaraan 
je kon werken terwijl je wachtte. 
Sociaal contact kan ook helpen om 
de wachttijd minder belastend te 
maken. 

Er zijn ziekenhuizen die dit sociaal 
contact tijdens de wachttijd probe-
ren af te remmen. In de wachtzaal 
hangt dan een berichtje dat patiën-
ten niet onder elkaar mogen praten 
over de behandeling. Misschien wil 
het ziekenhuis vermijden dat patiën-
ten elkaar foute informatie geven of 
angst aanjagen, maar de mogelijke 
voordelen van lotgenotencontact 
worden hier toch wat vergeten. 
Bovendien maakt het bericht weinig 
indruk.

Vera: ‘Bij de bestraling hangt uit: 
“de patiënten mogen niet onder 
elkaar praten.”’ 

Amelie: ‘Niet over de ziekte, he.’
Vera: ‘Maar er wordt alleen maar 

daarover gepraat.’ 
Amelie: ‘”Hoeveel keer moet jij nog 

komen?’’ enzovoort.’ (Brugge)

In noodgeval len zi jn sommige 
ziekenhuizen blijkbaar wel flexi-
bel om het wachten te beperken. 
Na enkele chemo’s werd Ciska 
al missel i jk wanneer ze in de 
buur t van het ziekenhuis kwam. 
Het is ondoenbaar om twee uur 
te moeten wachten op chemo 
tot haar bloed gecontroleerd is. 
Ze kan het bloed de dag vooraf 
laten prikken en spaart zo twee 

Wijzigingen aan  

het meegedeelde behandelingsplan  

roepen veel vragen op
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uur misselijkheid uit. Flexibili teit 
blijkt ook uit de bereidheid om het 
uur van de radiotherapiebehande-
ling of het moment van consultatie 
aan te passen aan de agenda 
of vakantie van de respondenten 
(Turnhout). 

5. Inspraak
Kankerpatiënten kunnen op hun 
zorgpad inspraak krijgen bij de 
keuze tussen verschillende behan-
delingsstrategieën. Ook op andere 
niveaus hebben patiënten inspraak. 
Sommige ziekenhuizen proberen 
rekening te houden met de wensen 
van patiënten via tevredenheidsen-
quêtes (Brugge, Hasselt). Bovendien 
kent ook de ombudsdienst die sinds 
de wet op de patiëntenrechten7 ver-
plicht is, patiënten een vorm van 
inspraak toe. De patiënt kan bij deze 
ombudsdienst een klacht indienen 
over een zorgverstrekker. Die heeft 
dan de opdracht te bemiddelen 
tussen de patiënt en de betrokken 
zorgverstrekker.

5.1 Keuze van  
een behandeling

Als er verschillende behandelings-
opties zijn, wordt de patiënt best 
betrokken bij het keuzeproces. De 
keuze kan zijn verdere leven immers 
sterk beïnvloeden. In België is die 
inspraak ook beschermd door de wet 
op de patiëntenrechten7. Als patiën-
ten pas na de behandeling vernemen 
dat er nog andere behandelingsmo-
gelijkheden waren, gaan ze zich 
afvragen of ze wel de beste keuze 
hebben gemaakt. Floor (Leuven) kreeg 
een borstreconstructie met eigen 
weefsel en vindt deze ingreep erg 
verminkend. Ze hoort pas achteraf 

dat ook een borstreconstructie met 
protheses mogelijk is en vraagt zich 
af of dit geen betere oplossing was 
geweest. Ze vindt het jammer dat ze 
vooraf niet beter is ingelicht over de 
mogelijkheden.

Floor: ‘Een lotgenote van mij gaat een 
prothese laten zetten. Die moet om 

 de vijf à tien jaar vernieuwd 
worden. Ik moet na tien jaar geen 
implantaat meer laten zetten. Maar 
een siliconeborst, dat is een lichte 
operatie. Ze snijden de borst open, 
steken het implantaat erin en je 
bent ervan af. Heel mijn lichaam 
is toegetakeld, mijn navel is weg. 
Ze hebben een insnijding moeten 
maken over de lengte van mijn 
buik. Ik heb geen gevoel in mijn 
rechterborst en onder de arm. Je 
krijgt weinig informatie of tijd om 
dat te onderzoeken. Ze moeten 
meer inlichtingen geven over de 
mogelijkheden. Dan had ik met 
alle nadelen en voordelen een 
keuze kunnen maken.’

Als de respondenten wel inspraak 
krijgen, loopt dit niet altijd even 
vlot. Ze hebben vaak het gevoel 
dat ze te weinig informatie hebben 
over de keuzemogelijkheden of dat 
ze te weinig ondersteuning krijgen 
(Gent, Hasselt, Leuven). De arts 
legt de verantwoordelijkheid voor 
de beslissing te veel bij de patiënt. 
Een respondente kreeg de keuze 
tussen doorgaan met chemothera-
pie of de chemokuur stopzetten en 
beginnen met hormonentherapie. 
Een andere kreeg de keuze tussen 
een borstamputatie of een borst-
sparende operatie voorafgegaan 
door een chemotherapiekuur om 
het gezwel te verkleinen. Beide res-
pondentes werden geconfronteerd 
met twee mogelijke behandelings-
schema’s en kregen enkele dagen 
de tijd voor hun keuze. Maar in 
die periode werden ze aan hun 
lot overgelaten en hadden ze het 
moeilijk om een keuze te maken. 
Ze konden de beschikbare informa-
tie maar moeilijk interpreteren en er 
hun keuze op baseren. De vrouw 
die kon kiezen om haar chemokuur 
stop te zetten, begrijpt bijvoorbeeld 
niet goed dat de arts haar eerst ver-
telde dat ze 30 à 40 % meer kans 
heeft om te overleven met chemo 
en dat hij nu vertelt dat de winst 
die ze eruit haalt waarschijnlijk niet 
opweegt tegen de nevenwerkin-
gen en dat ze kan overschakelen 
op een hormonale behandeling. 
De respondentes piekeren enkele 

Het is noodzakelijk dat de arts herhaaldelijk, duidelijk en 
begrijpelijk uitlegt wat de voor- en nadelen van de standaardbe-
handeling zijn en waarom een niet wetenschappelijk bewezen 
behandeling de standaardbehandeling niet kan vervangen.

De patiënt kan bij de ombudsdienst een klacht 

indienen over een zorgverstrekker.  

Die heeft dan de opdracht te bemiddelen tussen 

de patiënt en de betrokken zorgverstrekker
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dagen over hun keuze, waarna de 
arts dan toch voor hen kiest. 

Er zijn ook respondenten die zonder 
overleg met de arts een keuze maken 
en beslissen de chemotherapie stop 
te zetten wegens de zware nevenwer-
kingen. Een van deze twee patiënten 
denkt dat een kuur met natuurlijke 
producten de chemotherapie kan ver-
vangen. De arts reageert daar zeer 
afwijzend op. Ook andere respon-
denten hebben het gevoel dat artsen 
erg negatief staan tegenover alles wat 
buiten de standaardbehandeling valt 
(Brugge, Gent). 

Wilhelmina: ‘Omdat ik niet goed 
was van de chemo, heb ik gezegd: 
“Ik stop ermee.” Toen zei hij: “Je 
staat niet met je twee voeten op de 
grond.” Toen hij hoorde dat ik een 
arts heb die natuurlijke producten 
voorschrijft, was hij heel boos. Ik 
vroeg hem: “Ga jij mijn poortka-
theter verwijderen?” “Dat zie je van 
hier.” Ik werd volledig afgewezen.’ 
(Brugge)

Het is een belangrijke vraag hoe de 
arts het best met deze patiënten kan 
omgaan. Het is in elk geval nood-
zakelijk dat de arts herhaaldelijk, 
duidelijk en begrijpelijk uitlegt wat 
de voor- en nadelen van de stan-
daardbehandeling zijn en waarom 
een niet wetenschappelijk bewezen 
behandeling de standaardbehande-
ling niet kan vervangen. Bij mensen 
die sterk geloven in niet wetenschap-
pelijk bewezen behandelingen is 
het wellicht ook beter daar niet al 
te sterk tegen in te gaan, want die 
afkeuring kan het vertrouwen in de 
arts aantasten en kan ertoe leiden dat 
patiënten de arts niet meer informeren 
over de niet-bewezen behandelin-
gen die ze volgen (Brugge). Het is 
belangrijk dat patiënten het gevoel 
hebben dat ze niet-bewezen behan-
delingen kunnen bespreken met hun 

arts. Sommige ervan kunnen het effect 
van de standaardbehandeling immers 
verminderen of de nevenwerkingen 
verergeren. 

5.2 Ombudsdienst

De ombudsdienst is bij veel respon-
denten onbekend. Wie hem wel kent, 
maakte er doorgaans geen gebruik 
van (Brugge, Mechelen, Turnhout, 
Leuven). Twee respondenten speelden 
met de gedachte om naar de ombuds-
dienst te stappen, maar deden het niet 
omdat ze opzagen tegen de inspan-
ning of omdat het niet anoniem kan8 
(Leuven, Gent).

Wie zich wel tot de ombudsdienst 
richt, is vaak niet erg enthousiast 
over de gevolgen. Farilde (Leuven) 
stuurde een mail omdat ze nooit 
een plek vindt op de parking, maar 
kreeg geen antwoord. Na een 
klacht van Zoë bij de ombudsdienst 
over een verpleegkundige, belde 
die verpleegkundige om zich te ver- 

ontschuldigen. Zoë beantwoordde 
het telefoontje niet zelf, omdat ze 
niet thuis was. Verder hoorde ze 
niets meer.

Sheri wordt in een algemeen 
ziekenhuis behandeld door een 
gynaecoloog en een oncoloog. Ze 
richt zich tot de ombudsman van 
dit ziekenhuis omdat haar onco-
loog haar niet verder wil opvolgen 
nadat ze een tweede opinie vroeg 
aan een arts in een UZ over het 
lage niveau van haar witte bloedcel-
len. De ombudsman deelt Sheri na 
een contact met de oncoloog mee 
dat de oncoloog nog altijd bereid 
is om vragen van de gynaecoloog 
over Sheri te beantwoorden. De 
ombudsman vindt dit ‘fair’ van de 
oncoloog, maar Sheri gaat hier niet 
mee akkoord. Ze wil niet dat de 

twee artsen haar geval achter haar 
rug bespreken. 
 
Elise (Hasselt) is vrij tevreden over 
de ombudsdienst. Na een klach-
tenbrief over het ontbreken van 
psychosociale hulp, kwam er wel 
eens een maatschappelijk werker 
langs.

6. Houding van  
de arts
Een bezorgde en medelevende arts 
die zijn patiënten met respect bena-
dert en vertrouwen inboezemt, helpt 
patiënten om zich aan te passen aan 
hun ziekte9. Ook de respondenten in 
dit onderzoek zijn heel gevoelig voor 
de houding van de zorgverstrekkers. 
Het uiten van bezorgdheid wordt op 
prijs gesteld (Ella), net zoals vriende-
lijkheid en behulpzaamheid (Leuven). 
Met artsen die zich kwaad maken of 
ongeduldig zijn, hebben patiënten het 
moeilijk (Hasselt). De respondenten in 
Turnhout vinden dat de dokters in ver-
gelijking met vroeger ‘socialer’ zijn 
geworden. Vroeger moest je haast 
een buiging maken als je bij een 
arts kwam, maar die tijd is voorbij. 
Sommige respondenten zijn ook 
gevoelig voor een houding waaruit 
blijkt dat artsen betrokken zijn bij hun 
patiënten. Een arts toont dit bijvoor-
beeld door aan de echtgenoot te 
vertellen hoe de operatie is verlopen 
of door inspanningen te doen om de 
borstoperatie zo te plannen dat het 
plaatsen van de poortkatheter op 
hetzelfde moment kan plaatsvinden. 
Dit beperkt de last voor de patiënt 
(Sheri). 

Kankerpatiënten krijgen vaak te 
maken met allerlei lichamelijke en 
psychische klachten ten gevolge 
van de aandoening of de behan-
deling. Het is belangrijk dat die 
klachten ernstig worden genomen 
en dat zorgverst rekkers begrip 
hebben voor deze klachten, want 
dat is soms al een deel van de 
oplossing. 

Daphne: ‘Je moet ergens terecht-
kunnen met je kwaalt jes. Die 

Respondenten hebben het gevoel dat artsen  

erg negatief staan tegenover alles wat buiten  

de standaardbehandeling valt 
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zijn misschien niet echt drama-
t isch, maar je maakt je toch 
zorgen. 

 Als je met een hoest blijft lopen 
en ze dat ser ieus nemen en 
zeggen: “Ik versta dat jij je daar 
drukker om maakt dan iemand 
anders,” is dat probleem eigen-
lijk al weg, door de erkenning 
ervan.’ (Leuven)

In dit verband hebben verschil -
lende respondenten het moeilijk met 
de houding van hun artsen (Zoë, 
Sheri, Gent). Als er klachten optre-
den, zoals pijn, vinden patiënten 
het lastig dat de arts oppert dat 
het misschien ‘tussen de oren zit’ of 
dat de oorzaak van het probleem 
bij de patiënt ligt. Dit geeft hun het 
gevoel dat de arts hun problemen 
niet ernstig neemt. Dat wordt nog 
erger als medische onderzoeken om 
de bron van de pijn op te sporen 
een negatief resultaat opleveren en 
de arts beklemtoont dat hij gelijk 
had: ‘zie je wel dat het tussen je 
oren zit?’ De patiënten hebben dan 
het gevoel dat de medische techno-
logie niet wordt ingezet om hen te 
helpen, maar om het gelijk van de 
arts te bewijzen.

7. psychische hulp
Kanker zorgt tijdens het hele zorgpad 
voor een zware psychische last. 25% 
van de kankerpatiënten kampt met een 
hoog niveau van psychische spannings-
klachten, zoals angst en depressie10.

De diagnose is uiteraard een zware 
schok, maar ook de behandelin-
gen zijn psychisch belastend. In de 
periode daarna, wanneer de inten-
sieve begeleiding wegvalt en mensen 
proberen terug te keren naar het 
dagelijkse leven, zijn de problemen 
zeker niet van de baan. 

7.1 Diagnose en behandeling

De respondenten in de focusgroepen 
kregen zowel psychische steun van 
de huisarts als de specialist. Velen 
kwamen ook in contact met gespeci-
aliseerde zorgverstrekkers, zoals de 
borstverpleegkundige, de psycholoog 
of de maatschappelijk werker. 

Gespecialiseerde verpleegkundi-
gen vervullen een relatief recente 
maar belangrijke rol in de psy-
chische hulpverlening. Zo bieden 
borstverpleegkundigen vanaf de 
diagnose psychische steun aan 
vrouwen met borstkanker. Ook na 
de diagnose spelen ze volgens de 
respondenten nog een belangrijke 
rol. Borstverpleegkundigen merken 

wanneer mensen het psychisch 
moeilijk hebben (Brugge). Ze stellen 
de patiënten gerust en nemen de 
tijd om met hen te praten (Gent). 
Ze begeleiden patiënten, bijvoor-
beeld op consultatie bij de dokter 
en soms tot in de operatiezaal. Dit 
helpt patiënten om vertrouwen op 

te bouwen in de zorgverstrekkers 
en zichzelf. 

Verschillende respondenten kregen 
ook hulp aangeboden van een psy-
choloog (Sheri, Hasselt), maar niet 
iedereen gaat daar op in. Degenen 
die gebruik maakten van psychologi-
sche hulp, evalueren die als positief, 
hoewel sommigen eerst terechtkwa-
men bij een psycholoog met wie het 
niet klikte (Mechelen, Zoë, Gent).

Ook de artsen (huisarts en specialist) 
geven psychische steun. Sommige 
huisartsen maken duidelijk dat de 
respondenten hun alti jd kunnen 
bellen als er een probleem is. Ze 
bellen soms zelf om te horen hoe 
het gaat. Op consultatie, tijdens 
een behandeling of een zieken-
huisverblijf maken specialisten tijd 
om te luisteren naar de psychische 
problemen van de patiënt (Hasselt, 
Leuven, Zelfhulpgroep). 

Ten slotte hebben de respondenten 
ook een positieve ervaring met vrij-
willigers (Gent, Brugge). Miet (Gent) 
voelt zich eenzaam. Wanneer ze 
alleen thuis is, stelt ze zich veel vragen 
over haar aandoening en haar toe-
komst. Een bezoek of telefoon van de 
vrijwilliger beurt haar op. Contacten 
met lotgenoten die de respondenten 
in het inloophuis ontmoeten, worden 
op prijs gesteld. Lotgenoten begrij-
pen beter wat je doormaakt, je kunt 

Gespecialiseerde verpleegkundigen vervullen  

een relatief recente maar belangrijke rol  

in de psychische hulpverlening

Een bezorgde en medelevende arts die zijn patiënten met respect 
benadert en vertrouwen inboezemt, helpt patiënten om zich aan 
te passen aan hun ziekte.

fo
to

 ©
 T

h.
St

ric
ka

er
t



41

je ervaringen delen en maakt je zo 
minder zorgen over bepaalde proble-
men (Turnhout). 

Verschillende patiënten stellen vast 
dat ze tijdens het zorgpad goed 
ondersteund werden. Maar toch 
zijn er nog enkele belangrijke knel-
punten op het vlak van psychische 
ondersteuning. Ten eerste zijn er 
blijkbaar grote verschillen. Sommige 
respondenten zeggen geen enkele 
psychische hulpverlener te hebben 
ontmoet, anderen kregen heel wat 
volk over de vloer. Ze kregen steun 
van een borstverpleegkundige, 
maatschappelijk werker en psy-
choloog. In de focusgroep Hasselt 
zoeken de respondenten een verkla-
ring hiervoor in de verschillen tussen 
de ziekenhuizen. Het ene ziekenhuis 
zou een ruim aanbod aan psychoso-
ciale zorgverstrekkers hebben omdat 
er een borstkliniek is, in het andere 
ziekenhuis ontbreekt dit aanbod. 
Maar om die verklaring hard te 
maken, is een diepgaander onder-
zoek van de situatie in de Limburgse 
ziekenhuizen noodzakelijk. 

Elise: ‘Ik ben in de verkeerde kliniek 
terechtgekomen. Hier in zieken-
huis X is een borstkliniek, maar 
dat wist ik niet. In kliniek Y waar 
ik toevallig terechtkwam, ben ik 
bij een dokter geweest die mij 
louter bekeek als een patiënt 
waar iets mee moest gebeuren. 
Hij sprak niet over mijn emoties 
rond kanker. Daar is ook geen 
omkadering, geen psycholoog, 
geen maatschappelijk werker. Er 
was niemand. Ik werd geopereerd 
en moest eigenlijk mijn eigen pro-
blemen oplossen.’ (Hasselt)

 
Binnen hetzelfde ziekenhuis is er 
tussen de afdelingen soms ook een 
verschil op het vlak van psycholo-
gische omkadering. Respondenten 
komen in contact met een vrijwilliger 

op de afdeling waar ze chemo-
therapie krijgen, maar niet op de 
bestralingsafdeling. Niet alle artsen 

staan open voor de beschikbare 
hulp, bijvoorbeeld voor het aanbod 
van de VLK.

De psychische begeleiding van 
mensen met kanker lijkt ook samen 
te hangen met het type kanker. 
Voor sommige kankers, zoals borst-
kanker, zijn er gespecialiseerde 
verpleegkundigen die ook psychi-
sche begeleiding in hun takenpakket 
hebben. Voor andere kankers, zoals 
baarmoederhalskanker of longkan-
ker, zijn die er niet. Er is ook niet 
voor elk type kanker, zoals long-
kanker, een zelfhulpgroep (Gent, 
Hasselt). 
Ten tweede li jken zorgverstrek -
kers de psychische impact van 
sommige behandelingen te onder-
schat ten (Mechelen, Hasse l t ) . 
Hormoontherapie bijvoorbeeld leidt 
tot menopauzale verschijnselen als 
onvruchtbaarheid, opvliegers, libi-
doverlies en vaginale droogte11. 
Enkele respondenten hebben het 
gevoel dat er weinig aandacht is 
voor de verwerking van deze neven-
werkingen. Artsen delen er weinig 
over mee.

Severine: ‘”Je hebt een hormoonge-
voelige tumor en alle uitzaaiingen 
die je hebt zijn identiek aan de 
tumor in de borst. Daarom gaan 
we beginnen met hormonen, je zult 
daar niet veel van voelen,” zeiden 
ze. Maar ik heb dat toch wel 
onderschat. Je zit van de ene op de 
andere dag in de menopauze. De 
dokter zegt dat het niets is in verge-
lijking met chemo. Maar ik vind dat 
vooral psychisch niet te onderschat-
ten.’ (Mechelen)

Ten derde is het oppassen met 
het opdringen van hulp. Het moet 

duidelijk zijn dat de patiënt vol-
ledig vrij is om in te gaan op het 
aanbod. Zo willen vrijwilligers soms 
contact leggen met patiënten die 
daar eigenlijk geen zin in hebben 
(Brugge). 

Ten vierde mag de par tner niet 
vergeten worden in de onder -
steuning. Sommige respondenten 
wijzen erop dat de drempel om 
zich tot psychische hulpverleners te 
wenden voor de echtgenoot nog 
hoger is dan voor de patiënt zelf 
(Brugge).

Ten slotte vormt de kostprijs van psy-
chologische hulp in de thuiszorg (40 
à 50 euro per uur volgens de respon-
denten in de focusgroep Hasselt) een 
belemmering om er gebruik van te 
maken. 

7.2 Na de behandeling

Als de behandeling afgelopen is, zijn 
de gevolgen van de kanker en de 
behandeling nog niet achter de rug. 
De regelmatige contacten met de 
zorgverleners vallen weg. Sommige 
mensen voelen zich daarom alleen 
gelaten (Mechelen). Mensen durven 
nog niet echt blij zijn omdat ‘het’ 
achter de rug is, de angst dat ‘het’ 
kan terugkeren is er nog. Weer gaan 
werken lukt moeilijk door vermoeid-
heid of concentratieproblemen. 
Het besef dringt door dat het leven 
niet meer als vroeger zal zijn (Ella, 
Hasselt). Sommigen worstelen na 
de behandeling met tegenstrijdige 
gevoelens. Ze willen weg van het 
ziekenhuis, maar tegelijk willen ze de 
controle van de artsen niet verliezen 
(Hasselt). De regelmatige controles 
roepen ook telkens heel wat angst 
op (Turnhout, Sheri). 

Dit betekent dat sommige respondenten 
pas na de behandeling psychologi-
sche hulp zoeken. Als de patiënt de 
psycholoog in het ziekenhuis al kent, 
bijvoorbeeld omdat hij hem tijdens de 
behandeling leerde kennen, verlaagt 
dat de drempel achteraf.

De vraag leeft wel hoe lang patiën-
ten na de behandeling terechtkunnen 

De drempel om zich tot psychische hulpverleners  

te wenden, is voor de echtgenoot  

nog hoger dan voor de patiënt zelf
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bij deze psycholoog en hoe lang dat 
gratis blijft.

Femke: ‘Ik heb de psycholoog pas na 
mijn behandeling nodig gehad. Als ik 
hier in het ziekenhuis bij X ga, moet ik 
niets betalen.’ 

Magda: ‘Dat wist ik niet.’

Femke: ‘Ik heb nu een mail gestuurd 
dat ik een gesprek wil, maar 
ik weet niet of ik daar nog een 
beroep op mag doen. 

 Hoe lang na de behandeling kan 
dat?’

De laatste jaren komen revalidatie-
programma’s na de behandeling 
vaker voor. Ze zijn gericht op 
herstel van de functionele inspan-
ningscapaciteit, gekoppeld aan 
psychologische, relat ionele en 
sociale begeleiding12. 
Die programma’s hebben voor de 
respondenten ook andere functies. 
Enkelen volgen ze voor het lotge-
notencontact. Sommigen zoeken 
in de revalidatie een compensa-
tie voor het weggevallen contact 
met de zorgverstrekkers. Tijdens 
de reval idat ie volgen zorgver -
strekkers je van nabij op, wat een 
veilig gevoel geeft, zegt Magda 
(Hasselt).

Bij de opvang na de behande-
ling speelt ook de huisarts een rol 
(Ella). Contacten met de specialist 
na de behandeling blijven beperkt 
tot de controleconsultaties, waar  
weinig ruimte is voor psychische bege-
leiding of begeleiding bij de terugkeer 
naar het actieve leven. Sommige res-
pondenten verwachten dit ook niet 
echt. Anderen vinden toch dat de arts 
wat meer inspanningen zou mogen 
doen op dit gebied. 

Femke: ‘Tijdens de behandeling 
ben ik goed begeleid. Over de 

nevenwerkingen heb ik heel veel 
informatie. 

 Maar nu, na de behandeling, 
vind ik de verwerking de proces-
sie van Echternach, twee stappen 
vooruit, een stap achteruit. Daar 
staan de dokters niet bij sti l.’ 
(Hasselt)

8. sociale hulp
Kanker en de behandeling kunnen 
financiële en praktische problemen 
met zich mee brengen. Heel wat 
gezinnen hebben ook hulp nodig, 
bijvoorbeeld bij het vervoer van en 
naar het ziekenhuis of in het huis-
houden. In de focusgroepen leek 
het aanbod van hulp niet echt een 
probleem te stellen. Hulp in het huis-
houden kunnen mensen krijgen via 
diensten voor gezinszorg, PWA’s of 
dienstencheques. De ziekenfondsen 
en sommige OCMW’s organiseren 
ziekenvervoer.

Het is wel belangrijk dat mensen 
goed op de hoogte zijn van het 
beschikbare aanbod en waar ze 
moeten zoeken. Wanneer er proble-
men optraden, zoals een wachttijd 
voor een poetsvrouw, hing di t 
vooral samen met een gebrek aan 
kennis van de respondenten over 
de bestaande diensten. Als een 
respondent dan hulp krijgt van een 
maatschappelijk werker die de ver-
schillende diensten kent, wordt het 
probleem opgelost (Turnhout).

Om problemen met het vinden van 
hulp te vermijden, zouden patiën-

ten in het ziekenhuis altijd bezoek 
moeten krijgen van een sociaal 
werker, menen enkele responden-
ten van de focusgroep Brugge. 
Dat is niet altijd het geval, stellen 
ze vast. Sommigen zien ti jdens 
hun ziekenhuisverblijf geen maat-
schappeli jk werker. De patiënt 
moet ze l f  het  in i t ia t ie f  nemen 
om hem te bezoeken, terwijl de 
soc iaa l  werker  spon taan zou 
moeten langskomen. Als er wel 
een sociaal werker komt, vat hij 
zijn taak te beperkt op. Hij vraagt 
bijvoorbeeld niet naar problemen 
in de thuissituatie, maar beperkt 
zich tot het probleem waarvoor 
hij opgeroepen is (bijvoorbeeld, 
het invul len van de formulieren 
van de hospitalisatieverzekering). 
Vooral voor alleenstaanden, die 
geen beroep kunnen doen op 
een partner, kan dat problemen 
opleveren. 

Op het sociale domein treden ook 
nog andere problemen op. Sommige 
hulp blijkt in de praktijk moeilijk betaal-
baar. Zytha, een tweeverdiener, vindt 
80 euro voor vier uur gezinszorg te 
veel (Gent). Ook hier is er misschien 
veeleer een informatieprobleem. 
Zytha kreeg in het ziekenhuis wel 
inlichtingen over de beschikbare 

hulp, bijvoorbeeld gezinszorg, maar 
de vraag rijst of ze ook de informa-
tie kreeg die best aansluit bij haar 
situatie. De prijs van de hulp door 
organisaties voor gezinszorg hangt 
af van het inkomen en kan inderdaad 
hoog oplopen voor wie iets meer 
verdient. Maar via de voor iedereen 
toegankelijke dienstencheques kost 
een poetsvrouw voor vier uur netto 
19,6 euro.

Andere financiële problemen hebben 
te maken met een foute facturering 
van het ziekenhuis. Een respondent 
krijgt medicijnen aangerekend die 
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zoeken pas na de behandeling  

psychologische hulp

Als de behandeling afgelopen is

dringt het besef door dat het leven  

niet meer als vroeger zal zijn



43

toegediend waren in het kader van 
een compassionate use-programma 
(geneesmiddelen die normaal gezien 
nog niet op de Belgische markt 
mogen aangeboden worden en die 
de patiënt in uitzonderlijke omstandig-
heden gratis ter beschikking krijgt van 
de producent). Het duurt een tijdje 
voor de patiënt in kwestie correcte 
informatie krijgt over deze fout. Bij de 
sociale dienst delen ze hem mee dat 
er niets meer aan te doen is en dat 
hij moet betalen. Uiteindelijk richt hij 
zich tot de behandelende arts, die het 
probleem oplost (Turnhout). 

Bij een andere respondent waren 
de kosten in verband met zi jn 
operat ie aan de blaas fout ie f 
geklasseerd als plastische chirur-
gie. De hospitalisatieverzekering 
weigerde eerst om tussen te komen 
in de kosten. Intussen had het 
ziekenhuis wel al met een deur-
waarder gedreigd (Zelfhulpgroep). 
Er zijn ook behandelingen, zoals 
bo r s t r econs t r uc t i e  me t  e igen 
weefsel, waar de verplichte ziek-
teverzekering slechts gedeeltelijk 
in tussenkomt en verschillende hos-
pitalisatieverzekeringen afhaken 
(Leuven, zie p.20). 

De controles van de adviserend 
geneesheren van het ziekenfonds 
of de controlegeneesheren van de 
werkgever zijn soms moeilijk te verte-
ren. Enkele respondenten vinden het 
onbegrijpelijk en vernederend dat 
ze tijdens de chemotherapie gecon-
troleerd worden. Femke begrijpt niet 
dat een controlearts zich afvraagt 
waarom ze zeventien maanden in 
ziekteverlof bleef. 

Magda: ‘Ik heb er heel veel moeite 
mee dat vrouwen die chemothe-
rapie krijgen, op controle moeten 
bij de ziekenkas. Je kunt het niet 
maken dat mensen met een pruik 
opgeroepen worden. Waarom 
kunnen ze iemand die chemo of 
bestraling krijgt niet vrijstellen van 
controle? Dat is zo vernederend. 
Daar ben ik nog niet goed van.’ 
(Hasselt)

Blijkbaar geven controles of kri-
t i s che  v ragen sommige (ex - )

kankerpatiënten het gevoel dat er 
twijfel bestaat over de ernst van 
hun aandoening.

Conclusie en  
beleidsvoorstellen
Dit onderzoek geeft een beeld 
van de manier waarop mensen 
met kanker hun zorgpad hebben 
e r va r en .  Doo r  de  bepe r k t e 
onderzoeksopzet blijft het beeld 
onvolledig. De ontwikkeling van 
een ef f iciënte strategie om het 
zorgpad te verbeteren, vergt een 
diepgaander onderzoek. 

Belangrijk is de vaststelling dat 
er grote verschi l len zi jn tussen 
de respondenten op he t  v lak 
van in fo rmat ievers t rekk ing en 
de psychische en l ichamel i jke 
ondersteuning. Waar sommige 
respondenten tevreden zijn over 
de  hu lpve r l en ing ,  e r vaa rden 
anderen tekorten. Een eerste ver-
klarende factor is het type kanker. 
Borstkankerpatiëntes kunnen vaak 
rekenen op een sterk uitgebouwde 
ondersteuning bij psychosociale en 
lichamelijke problemen, maar voor 
mensen met een andere diagnose 
is deze ondersteuning minder sterk 
u i tgebouwd. De respondenten 
verwijzen ook naar de verschillen 
tussen ziekenhuizen. In het ene 
ziekenhuis is er een goede bege-
leiding en informatieverstrekking, 
bijvoorbeeld van gespecialiseerde 
verpleegkundigen, psychologen 
en vrijwilligers, in het andere zie-
kenhuis l i jkt die begeleiding te 
ontbreken. Een diepgaander onder-
zoek is nodig om de oorzaken van 
de verschillen tussen de patiënten 
preciezer in kaar t te brengen.  
Dit onderzoek kan immers niet 
definit ief uitmaken waaraan de 
vastgestelde verschillen te wijten 

zijn. Het is bijvoorbeeld ook moge-
lijk dat de zorg in de verschillende  
ziekenhuizen vergelijkbaar is en 

dat de ontevreden respondenten 
patiënten zijn die door de mazen 
van het zorgnet glipten. Voor de 
kankerzorg is het in elk geval een 
uitdaging om deze verschillen uit 
te wissen. Op basis van verder 
onderzoek kan een efficiënt beleid 
uitgewerkt worden om de informa-
tieverstrekking, de psychosociale 
en de lichamelijke zorg voor elke 
kankerpatiënt op een behoorlijk 
niveau te brengen. Een efficiënte 
besteding van de middelen die 
in het kader van het kankerplan 
(zie p.4) vrijgemaakt zijn voor de 
aanwerving van maatschappelijk 
assistenten, oncopsychologen en 
oncologisch verpleegkundigen 
zou hier een grote stap vooruit 
kunnen betekenen. Hierbij zouden 
ook de nu nog bestaande ondui-
delijkheden over de rol van de 
psycholoog, bijvoorbeeld over de 
kostprijs van psychologische hulp 
in het ziekenhuis voor patiënten 
na de behandeling, uitgeklaard 
moeten worden. 

De rol van de huisar ts in het 
zorgpad van de kankerpatiënt is 
niet te onderschatten. Hij speelt 
een rol bij de diagnosestelling en 
de ondersteuning tijdens en na de 
behandeling. Er zijn enkele bedrei-
gingen voor deze rol. Verschillende 
respondenten hebben de indruk dat 
de huisarts te weinig tijd heeft om 
hun dossier grondig op te volgen. 
Sommigen menen ook dat de 
huisarts te weinig afweet van de 
recente kankerbehandelingen of 
dat de huisarts te lang wachtte om 
hen door te sturen naar een specia-
list. De mate waarin de huisarts op 
de hoogte is van de situatie van de 
kankerpatiënten, hangt samen met 
de informatiestroom tussen huisarts 

Lotgenoten begrijpen beter wat je doormaakt,  

je kunt je ervaringen delen en maakt je zo minder 

zorgen over bepaalde problemen
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en specialist, die van variabele 
kwaliteit is. Ontevreden responden-
ten gaan zich minder tot hun huisarts 
richten. Ook hier is meer onderzoek 
nodig: wachten huisartsen inder-
daad te lang met doorverwijzen of 
gaat het hier veeleer om een indruk 
van de respondenten?

Sinds 2002 zijn patiëntenrechten 
zoals het recht op kwaliteitsvolle 
gezondheidszorg, het recht op infor-
matie en het recht op toestemming 
voor een behandeling wettelijk 
beschermd7. Patiënten hebben ook 
het recht om een klacht in te dienen 
bij een ombudsdienst in het zieken-
huis. De focusgroepen tonen aan 
dat deze dienst nog niet algemeen 
bekend is. De respondenten die zich 
tot de ombudsdienst richtten, hielden 
daar niet allemaal een positief gevoel 
aan over. Een meer diepgaande 
evaluatie van de werking van deze 
diensten dringt zich op. De vraag is 
ook of andere patiëntenrechten, zoals 
het recht op een tweede opinie, in de 
praktijk toegankelijk zijn voor alle 
patiënten. Sommige artsen reageren 
immers afwijzend op patiënten die 
een tweede mening vragen. Het valt 
moeilijk te begrijpen dat niet elke arts 
open staat voor dit patiëntenrecht. 

Het is normaal dat patiënten die 
voor een cruciale beslissing staan, 
graag een tweede mening inwinnen. 
Openheid van de arts op dit vlak kan 
de relatie tussen arts en patiënt alleen 
maar verbeteren. 

De respondenten hebben de erva-
ring dat de samenwerking tussen de 
artsen binnen een ziekenhuis goed 
loopt. De artsen zelf beklemtonen 
dit blijkbaar ook graag tegenover 
hun patiënten, want verschillende 
respondenten zijn op de hoogte van 
de wekelijkse vergaderingen van het 
oncologisch team. Patiënten leiden 
deze samenwerking ook af uit de 
vlotte doorverwijzing tussen de spe-
cialisten onderling. Als een patiënt 

een deel van de behandeling in 
een ander ziekenhuis gaat volgen, 
loopt het soms moeilijker, omwille 
van onduidelijke afspraken tussen de 
ziekenhuizen of wantrouwen tussen 
de artsen in de verschillende zieken-
huizen. De artsen laten soms ook 
merken dat ze er niet mee akkoord  

gaan dat iemand zich tot een ander 
ziekenhuis richt. 

De onderzoeksresul taten laten 
enkele voordelen zien van een grote 
mate van vrijheid voor de patiënt. 
Wanneer een patiënt zijn vertrou-
wen in de (huis)arts verliest, kan 
hij in onze gezondheidszorg vlot 
een andere (huis)arts kiezen. Als 
er bij een bepaalde zorgverstrek-
ker een lange wachttijd is voor een 
onderzoek of consultatie, kunnen 
mensen vlot terecht bij een andere 
zorgverstrekker.

Veel knelpunten die de responden-
ten ervaarden tijdens het zorgpad, 
hebben te maken met informatiever-
strekking. De informatieverstrekking 
over nevenwerkingen van de behan-
deling moet een evenwicht vinden 
tussen de afschrikkende effecten 

enerzijds en het feit dat informatie 
noodzakelijk is om te weten hoe je 
op nevenwerkingen moet reageren 
anderzijds. Volledige en tijdige infor-
matie over het behandelingsschema 
en over de reden van wijzigingen in 
het behandelingsschema kan heel wat 
onrust vermijden. De problemen die 
de respondenten hadden met sociale 
hulp, zoals poetshulp of vervoer, 

waren informatieproblemen. Mensen 
weten niet altijd waar ze terechtkun-
nen voor hulp die afgestemd is op hun 
situatie. De resultaten van dit onder-
zoek betekenen niet dat er nergens 
in Vlaanderen tekorten zijn in het 
aanbod van bijvoorbeeld poetshulp 
of vervoer. Wel is duidelijk dat een 
deel van de problemen zou opgelost 
zijn met een informatieverstrekking die 
beter afgestemd is op de concrete 
noden van de patiënten.

Het gebeurt steeds vaker dat patiën-
ten betrokken worden bij de keuze 
van de behandeling wanneer daar-
voor verschillende opties bestaan. 
Voor patiënten is die keuze erg 
belastend. Een begeleiding waarbij 
patiënten heel goed geïnformeerd 
worden over de voor- en nadelen 
van de keuzemogelijkheden en 
waarbij arts en patiënt informatie 
uitwisselen en de wensen van de 
patiënt bespreken, is noodzake-
lijk. Zo komen ze tot een gedeelde 
beslissing over de behandeling13. 
De ontwikkeling van methodes en 
technieken om dit keuzeproces te 
ondersteunen, is belangrijk. Een 
specifiek probleem bij de keuze 
van de patiënt is de omgang met 
patiënten die hun standaardbe-
handeling stopzetten omwille van 
de nevenwerkingen en dan soms 
kiezen voor een behandeling buiten 
de standaardbehandeling, zoals 
kruidengeneeskunde. 

E r  moe t  nagedach t  wo rden 
ove r  commun ica t ie techn ieken 
om deze pat iënten te over tu i -
gen  van he t  be lang van de 
standaardbehandeling.

Ten slotte zijn er nog enkele belang-
rijke aandachtspunten met betrekking 
tot het zorgpad: 

'Waarom kunnen ze iemand  

die chemo of bestraling krijgt  

niet vrijstellen van controle?  

Dat is zo vernederend.'

De rol van de huisarts in het zorgpad  

van de kankerpatiënt is niet te onderschatten



45

1 Karlberg, I. (2006) Integrated Care: The concept. Redmond, K. and Wagstaff, A., Saving lives in cancer: policies and  
 practices that make a difference. Brussel: European School of Oncology. 
2 Pruitt S. e.a. (2002). Innovative care for chronic conditions. Building blocks for action: global report. World Health  
 Organisation.
3 Hedebouw, G. (1997). De klantgerichtheid van de thuiszorgdiensten. Leuven: Hiva.
4 Weinberg, D. B., Gittell, J. H., Lusenhop, R. W., Kautz, C. M. & Wright, J. (2007). Beyond our walls: impact of patient  
 and provider coordination across the continuum on outcomes for surgical patients. Health Services Research, 42(1), 7-24.
5 Koninklijk Besluit van 26/4/2007 houdende vaststelling van de normen waaraan het gespecialiseerd oncologisch  
 zorgprogramma voor borstkanker moet voldoen om te worden erkend. (BS 20/7/2007).
6 BCG is een oplossing van levend verzwakte tuberculosebacteriën als behandeling voor een oppervlakkige vorm van  
 kanker in de blaas (poliepen) na een operatieve verwijdering van de blaaspoliepen. 
7 Wet van 22/8/2002 betreffende de rechten van de patiënt (BS 26/9/2002).
8	 zie	bv.	http://www.stlucas.be/ombudsdienst/ombudsdienst_voorstelling.htm;	http://www.janpalfijn.be/pageview. 
 aspx?id=11&mid=16; http://www.uza.be/UZA/opname/Klachten/huishoudelijk_reglement_ombudsdienst.htm
9	 Arora,	N.	K.	(2003).	Interacting	with	cancer	patients:	the	significance	of	physicians’	communication	behavior.	Social  
 Science and Medicine, 57, 791-806.
10 Razavi, D., Merckaert, I. & Libert, Y. (2005). Studie over de behoeften en organisatie van de psychosociale  
 ondersteuning van patiënten met kanker en hun naasten. Brussel.
11 Beex, L. V. A. M. (2005). Hormonale aspecten van kanker, in het bijzonder mammacarcinoom. Van de Velde, C. J. H.,  
 Van Krieken, J. H. J. M., De Mulder, P. H. M. & Vermorken, J.B. Oncologie	(pp.	165-176).	Houten:	Bohn	Stafleu	van	 
 Loghum.
12 Bourgois, J., Cocquyt, V. & Van Belle, S. (2003). Reïntegratie van borstkankerpatiënten door middel van sport en  
 levensstijlbegeleiding. Gent: UZ Gent.
13 Gattellari, M., Butow, P. N. & Tattersall, M. H. N. (2001). Sharing decisions in cancer care. Social Science and Medicine,  
 52, 1865-1878.

-  De verblijfsduur in het ziekenhuis 
voor de borstoperatie is erg kort 
geworden. Een goede voorbe-
reiding van het ontslag uit het 
ziekenhuis, de bereikbaarheid van 
zorgverstrekkers na het ontslag en 
een goede thuiszorg worden daar-
door belangrijker. 

-  Een verdere optimalisering van de 
slecht nieuwsmededeling is wel-
licht nog mogelijk. De arts kan 
de diagnose niet over de telefoon 
meedelen. Met informatie die toch 
telefonisch meegedeeld wordt, 
moeten artsen voorzichtig omsprin-
gen. Ze moeten goed nadenken 
over het effect op de patiënt.

-  Sommige getuigenissen roepen 
de vraag op of de psychische 
begeleiding tijdens bepaalde 
behandelingen, zoals hormoonthe-
rapie, voldoende aandacht krijgt.

Ward rommel
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EEN BEtErE VErZEKErBaarHEID  
VOOr (Ex-)KaNKErpatIëNtEN

hospitalisatie-, reisannulatieverzeke-
ring of verzekering gewaarborgd 
inkomen willen afsluiten. Ze worden 
geconfronteerd met een al dan niet 
tijdelijke weigering om een verze-
kering af te sluiten, een erg hoge 
bijpremie of de uitsluiting van kosten 
van bestaande aandoeningen. Dit is 
een gevolg van het segmentatiebe-
leid van verzekeraars: zij stemmen 
de voorwaarden van het verze-
keringscontract af op de kans dat 
het verzekerde risico zich volgens 
hen zal voordoen. In het algemeen 
krijgen (ex-)kankerpatiënten weinig 
of geen informatie over de reden 

van bepaalde beslissingen of wei-
geringen en evenmin veel verdere 
inlichtingen.

Verzekeringsproblemen beperken 
mensen sterk in hun handelingsvrij-
heid. Zonder schuldsaldoverzekering 
bijvoorbeeld wordt het moeilijker om 
een huis te kopen. (Ex-)kankerpatiën-
ten voelen zich daardoor tweemaal 
gestraft: één keer door de kanker 
en één keer door de verzekeraar. 
De VLK vindt dit niet aanvaard-
baar. Samen met het V laams 
Patiëntenplatform, een koepelorgani-
satie van 89 patiëntenverenigingen, 
pleit de VLK voor het recht op een 
aangepaste en betaalbare financi-
ele beveiliging voor iedereen die 
een ziekte of handicap heeft of had. 
Daarvoor is in onze samenleving een 
verzekering in veel gevallen noodza-
kelijk. Ook Marc Boogaerts (Leuvens 
Kankerinstituut) ondersteunt deze eis: 
‘Kanker is door de veroudering van 
de bevolking en de aanhoudende 
milieuvervuiling een sterk groeiend 
probleem. Meer dan 50% van de 
kankerpatiënten overleeft de ziekte. 
Bij patiënten die niet genezen, is 
kanker een chronische ziekte aan het 

De sprekers op het symposium

-  Wivina Demeester-De Meyer, voorzitter VLK
-  Ward Rommel, onderzoeker Vlaamse Liga tegen Kanker
-  Prof. Marc Boogaerts, voorzitter Leuvens Kankerinstituut, UZ Leuven
-  Prof. Tom Balthazar, docent Medisch Recht Universiteit Gent
-  Willy Everaert, gedelegeerd bestuurder actuarissenkantoor ENERGY C.A., aangewezen actuaris en erkend commissaris  
   CBFA, Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen
-  Jozef De Witte, directeur Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
-  Marc Justaert, voorzitter Landsbond der Christelijke Mutualiteiten
-  Prof. Philippe Colle, gedelegeerd bestuurder Assuralia, Hoogleraar VUB
-  Jean-Marc Galand, Vertegenwoordiger van Didier Reynders, minister van Financiën en Institutionele Hervormingen.

Na de voordrachten was er een debat over de beleidsvoorstellen van de VLK met Philippe Colle, professor Hubert Claassens 
(emeritus hoogleraar in het verzekeringsrecht), Ward Rommel, professor Marc Boogaerts, Ilse Weeghmans (coördinator van het 
Vlaams Patiëntenplatform), dr. Ivan Van der Meeren (coördinator studiedienst Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten) 
en Vincent Stuer.

Bij het begin van het symposium waren er getuigenissen van twee ex-kankerpatiënten, 
Vincent Stuer en Fabienne Fermont. 

Op 27 mei 2008 organiseerde de 
Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) een 
symposium over ‘een betere verzeker-
baarheid voor (ex-)kankerpatiënten’. 
Deskundigen belichtten er vanuit 
verschillende invalshoeken de ver-
zekeringsproblemen waarmee (ex-)
kankerpatiënten te maken krijgen.

Via haar vele patiëntencontac-
ten stelt de Vlaamse Liga tegen 
Kanker  vas t  da t  mensen met 
kanker vaak te maken krijgen met 
verzeker ingsproblemen1,2.  Dat 
gebeurt vooral als (ex-)kankerpa-
tiënten een levens-, overlijdens-, 
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worden. Al die mensen hebben recht 
op volledige sociaaleconomische 
re-integratie.’ 

Op het symposium lanceerde de VLK 
een pakket beleidsvoorstellen om de 
verzekerbaarheid van mensen met een 
verhoogd gezondheidsrisico te ver-
beteren2. De beroepsvereniging van 
verzekeringsondernemingen Assuralia 
toonde zich bereid om mee naar oplos-
singen te zoeken. Volgens Philippe 
Colle (Assuralia) is de verzekerings-
sector voorstander van een overleg 
tussen de betrokken partijen om in 
een open en constructieve geest te 
zoeken naar oplossingen. Bij monde 
van zijn woordvoerder, Jean-Marc 
Galand, engageerde minister Reynders 
zich ertoe om de problematiek op de 
politieke agenda te plaatsen en mee 
te werken aan oplossingen. Volgens 
Wivina Demeester, de voorzitter van de 
VLK, zijn dit belangrijke en hoopvolle 
signalen, die op korte termijn kunnen 
uitmonden in maatregelen om de verze-
kerbaarheid van (ex-)kankerpatiënten en 
andere mensen met een ernstige ziekte 
fundamenteel te verbeteren. Zij besloot 
met de boodschap dat de VLK het 
dossier van nabij zal blijven opvolgen 
en nauw zal toezien op de geboekte 
vooruitgang. 

We brengen hier een samenvatting van 
de belangrijkste beleidsvoorstellen en 
de reacties van de deskundigen tijdens 
het symposium.

1. Informatie- 
verstrekking aan 
(kandidaat-) 
verzekerden 
Bij het afsluiten of uitvoeren van 
een verzekeringscontract wisselen 
verzekeraar en verzekeringnemer 
heel wat informatie uit. Verzekeraars 
winnen informatie in over de ver-
zeker ingnemers ,  b i jvoorbee ld 
over hun gezondheidstoestand. 
Verzekeringnemers worden geïnfor-
meerd over de beslissingen van de 
verzekeraars. In de getuigenissen 
van (ex-)kankerpatiënten valt op dat 
de verzekeraars weinig informatie 
verstrekken om hun beslissingen te 
staven. Bovendien geven ze niet altijd 
meer toelichting. Personen die een 
belangrijke rol spelen in het totstand-
komen van de beslissingen, zoals de 
adviserend geneesheren, zijn moeilijk 
bereikbaar en zuinig met informatie. 

Volgens de VLK moet de informatie- 
verstrekking aan de kandidaatver-
zekeringnemer sterk verbeteren. De 
verzekeraar zou de kandidaat-verzeke-
ringnemer per brief en in begrijpelijke 
taal op de hoogte moeten brengen 
van zijn beslissing om een medische 
bijpremie aan te rekenen, bepaalde 
risico’s uit te sluiten of een verzekering 
te weigeren. Die brief moet de moge-
lijkheid vermelden om contact op te 
nemen met de verzekeraar en zijn advi-
serend geneesheer (rechtstreeks of via 
een arts naar keuze), om nauwkeurig 
de medische redenen te kennen die 
aan de basis liggen van de beslissing.  

De brief moet ook de contactgege-
vens bevattenvan de ombudsdienst 
verzekeringen. Na een vraag van 
de kandidaat-verzekerde moeten 
de verzekeraar en zijn adviserend 
geneesheer hem schriftelijk en in 

duidelijke taal meedelen op basis 
van welke precieze objectieve 
gegevens en redelijke overwegin-
gen ze tot een bepaalde beslissing 
komen. Het moet duidelijk zijn 
welke factoren een rol spelen in het 
berekenen van de premie en wat 
het gewicht is van de verschillende 
factoren. 

Dit voorstel kan op een ruim draag-
vlak rekenen. Philippe Colle gaat 
akkoord met het principe dat een 
verzekeraar moet kunnen aangeven 
waarom hij van de normale dek-
kingsvoorwaarden afwijkt. Hij moet 
kunnen aantonen dat de aange-
haalde criteria relevant en pertinent 
zijn voor de beoordeling van het 
risico. Zo moet bijvoorbeeld de 
verzekeraar bij een schuldsaldoverze-
kering kunnen aantonen dat de ziekte 
waarnaar hij verwijst om een bijpre-
mie aan te rekenen, werkelijk een 
impact heeft op de sterftekans van 
de verzekeringnemer. Dit is een toe-
passing van de antidiscriminatiewet3  

die eist dat een onderscheid objec-
tief gerechtvaardigd moet worden, 
bevestigt Jozef De Witte (CGKR). 
Tom Balthazar (Universiteit Gent) wijst 
erop dat de patiëntenrechtenwet4 
ook van toepassing is op de relatie 
tussen de adviserend geneesheer 
en de verzekeringnemer. Op basis 
van die wet hebben verzekeringne-
mers ten opzichte van de adviserend 
geneesheer recht op informatie, op 
het geven of weigeren van toestem-
ming voor een medisch onderzoek 
en op inzage in en een afschrift van 
het bijgehouden medisch dossier. 
Het VLK-voorstel om de (kandidaat-)
verzekerde het recht te geven op een 
motivering van de getroffen beslissing 
is een goed voorstel, en een toepas-
sing van de bestaande wetgeving, 
stelt Tom Balthazar. Hij waarschuwt 
wel dat dit zou kunnen leiden tot een 
bijkomende verspreiding van gezond-

In het algemeen krijgen (ex-)kankerpatiënten weinig  

of geen informatie over de reden van bepaalde 

beslissingen of weigeringen

Wivina Demeester: 
‘Dit zijn belangrijke en hoopvolle 
signalen, die op korte termijn 
kunnen uitmonden in maatregelen 
om de verzekerbaarheid van (ex-)
kankerpatiënten en andere mensen 
met een ernstige ziekte fundamen-
teel te verbeteren.’
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heidsgegevens onder het niet-medisch 
personeel van de verzekeraar. Die 
verspreiding moet zo beperkt moge-
lijk blijven. Volgens een ander 
VLK-beleidsvoorstel moet de medisch 
adviseur de verzekeringnemer als 
eerste op de hoogte brengen van de 
resultaten van een medisch onder-
zoek. De verzekeringnemer kan dan 
zelf beslissen welke gegevens door-
gespeeld worden aan de verzekeraar. 
Dit voorstel vraagt een herziening van 
de taak van de raadgevend arts, 
merkt Tom Balthazar op. 
Het staat buiten kijf dat de verzeke-
ringnemer recht heeft op mededeling 
van de onderzoeksresultaten, maar 
volgens de huidige praktijk handelt de 
raadgevend arts in opdracht van de 
verzekeraar, waarbij uitgegaan wordt 
van de toestemming van de patiënt tot 
mededeling van de onderzoeksresulta-
ten. Om dit beleidsvoorstel te realiseren, 
moet de driehoeksrelatie tussen verze-
keraar, adviserend arts en verzekerde 
duidelijker omschreven worden. De 
oplossing zou kunnen bestaan in een 
standaardovereenkomst waarmee de 
kandidaat-verzekerde zijn toestemming 
kan geven om de medische gegevens 
door te spelen aan de verzekeraar. 

2. recente overle-
vingscijfers en trans-
parantie over de 
gebruikte cijfers
Verzekeraars kunnen kankerpatiënten 
omwille van het hogere sterfterisico een 
bijpremie vragen of bepaalde groepen 
al dan niet tijdelijk uitsluiten. Maar op 
welke cijfers en criteria baseren zij zich 
om de medische bijpremie te bere-
kenen of de duur van de uitsluiting te 
bepalen? Dat is momenteel vrij onduide-
lijk. Gegevens die Assuralia aan de VLK 
verstrekt, blijven tot nu toe op een heel 
algemeen niveau. Concrete gegevens, 
zoals tabellen met de gebruikte overle-
vingscijfers, krijgen we niet te zien.

De VLK vraagt dat verzekeraars hun 
beslissingen zouden baseren op de 
meest recente wetenschappelijke gege-
vens. Voor Vlaanderen betekent dit dat 

ze rekening moeten houden met de 
meest recente overlevingscijfers bere-
kend door de Stichting Kankerregister5. 
Die Stichting verzamelt voor het publiek 
toegankelijke en controleerbare weten-
schappelijke gegevens inzake mortaliteit 
en morbiditeit voor de verschillende 
types kanker. Verzekeraars mogen geen 
beroep meer doen op slechtere overle-
vingscijfers. Andere wetenschappelijke 
instellingen kunnen deze gegevens ook 
voor andere ziektes aanleveren. 

Dit voorstel lokt heel wat bedenkingen uit. 
Willy Everaert (actuaris) wijst erop dat de 
verzekeraars overlevingscijfers van hun 
herverzekeraar moeten gebruiken. Bijna 
alle verzekeraars zijn herverzekerd. De 
verzekeraar sluit zelf een verzekering 
af bij een herverzekeraar om zich in te 
dekken tegen het uitbetalen van vergoe-
dingen bij grote schadegevallen. Bij de 
overlijdensverzekering bijvoorbeeld 
dekt de herverzekeraar de uitkering bij 
een schadegeval in na het overschrij-
den van een bepaalde drempel. Een 
voorbeeld: een persoon is verzekerd 
voor 500.000 euro bij overlijden. De 
verzekeringsmaatschappij in kwestie is 

herverzekerd vanaf 400.000 euro. Als 
die persoon overlijdt, betaalt de verzeke-
ringsmaatschappij het volledige bedrag 
uit, maar recupereert 100.000 euro 
bij de herverzekeraar. De verzekeraar 
baseert zich voor het aanrekenen van 
een bijpremie of voor een weigering op 
een tarificatiehandboek dat afkomstig 
is van de herverzekeraar. De verzeke-
raar is daartoe verplicht en kan dus niet 
de overlevingscijfers van de Stichting 
Kankerregister gebruiken. Een tarifica- 

tiehandboek is een encyclopedisch 
naslagwerk dat per aandoening en per 
relevant kenmerk van de verzekerde 
(leeftijd, stadium van de aandoening, 
enzovoort) de sterftekans koppelt aan een 
bepaalde beslissing (de hoogte van de 
bijpremie, de duur van het uitstel). Deze 
tarificatiehandboeken zijn vandaag inter-
nettoepassingen die de herverzekeraar 
permanent aanpast, aan de hand van 
eigen onderzoek en via samenwerking 
met gespecialiseerde instellingen, zoals 
SEER, de Amerikaanse kankerregistratie. 
De directe verzekeraars kunnen op basis 
van hun klantenbestand zelf geen tarifica-
tiehandboek opstellen. Ze hebben immers 
niet genoeg klanten met een verhoogde 
sterftekans om betrouwbare en stabiele 
resultaten te bekomen. De herverzeke-
raars beschikken daarentegen over veel 
meer statistische gegevens. Deze bedrij-
ven zijn doorgaans wereldwijd actief en 
verzamelen dan ook gegevens over heel 
de wereld. Uiteraard segmenteren zij die 
afhankelijk van de relevante bevolkings-
groepen (bijvoorbeeld, de inwoners van 
de Europese Economische Ruimte). 

Volgens minister Reynders is het niet 
realistisch om verzekeraars te verplich-
ten bepaalde kankeroverlevingscijfers 
te gebruiken. Ingrijpen in de segmente-
ringscriteria en dus in de tarificatie van 
verzekeraars is in de huidige Europese 
context niet meer mogelijk. In de recht-
spraak van het Europese Hof van Justitie 
komt altijd terug dat verzekeraars vrij 
hun basistarief bepalen. 

De VLK pleit voor het recht op een aangepaste en 

betaalbare financiële beveiliging voor iedereen die 

een ziekte of handicap heeft of had

Minister Reynders wenst dat er snel 
een dialoog komt tussen de verze-
keraars en de patiëntenverenigingen 
om na te gaan of het mogelijk is om 
afspraken te maken over de weder-
zijdse gestructureerde uitwisseling  
van gegevens.
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Maar dat alles belet niet dat andere 
maatregelen mogelijk zijn. Frankrijk kan 
als voorbeeld dienen. Een Commission 
des études et recherches, met ver-
tegenwoordigers van de overheid, 
wetenschappelijke instellingen, verzeke-
raars, herverzekeraars en consumenten, 
verzamelt en bestudeert er medische 
gegevens die als basis kunnen dienen 
voor de tarificatie van risico’s. De Franse 
verzekeraars hebben zich geëngageerd 
om rekening te houden met de conclusies 
van de studies van deze commissie6. 
Naast het gebruik van recente gege-
vens is ook transparantie van belang. 
Verzekeraars dienen voldoende trans-
parantie te bieden over de cijfers en de 
criteria die ze in rekening brengen om 
risico’s niet of slechts onder bijkomende 
voorwaarden te verzekeren7. 

De VLK vraagt ook transparantie van 
de verzekeraars over het aantal uitslui-
tingen, het aantal bijpremies en over 
de omvang van de bijpremies. Philippe 
Colle licht een tipje van de sluier in 
verband met de schuldsaldoverzekering. 
Uit de statistieken van een herverzeke-
raar en de eigen ervaring van enkele 
verzekeraars blijkt dat slechts 5% van 
de kankerpatiënten echt onverzeker-
baar is. Het gaat vooral om agressieve 
kankers als pancreaskanker, sommige 
longkankers en prostaatkanker bij 
mannen onder de vijftig jaar en kanker 
met veralgemeende uitzaaiingen.Van 
de overige 95% van de kankerpatiën-
ten is 29% verzekerbaar tegen een 
normale premie, 44% mits bijpremie en 
21%8 mits uitstel van het afsluiten van 

een verzekering, tot drie à vijf jaar na 
de diagnose. Een regelmatige actua-
lisering van deze cijfers, duidelijkheid 
over de bron ervan, cijfers over andere 
verzekeringen en meer achtergrondin-
formatie, bijvoorbeeld over de hoogte 
van de bijpremies, zijn voor de VLK 
onmisbaar. 

De vraag om transparantie kon op de 
studiedag rekenen op ruime instemming. 
Marc Boogaerts vraagt transparantie 
over de gebruikte sterftestatistieken 
en de segmenteringscriteria (Leeftijd? 
Geslacht? Kankertype? Stadium? 
Gevolgde therapie?) De cijfers en de 
criteria van de (her)verzekeraar moeten 
volgens hem openbaar zijn. 

In verband met de vraag naar meer 
transparantie wijzen minister Reynders 
en Jozef De Witte op de antidiscri-
minatiewet3, die de vrijheid van de 
verzekeraars om te beslissen wie ze al 
dan niet aanvaarden, beperkt en dwingt 
tot objectieve rechtvaardiging. De minis-
ter wenst dat er snel een dialoog komt 
tussen de verzekeraars en de patiën-
tenverenigingen om na te gaan of het 
mogelijk is om afspraken te maken over 
de wederzijdse gestructureerde uitwis-
seling van gegevens (die volgt uit de 
plicht tot objectieve rechtvaardiging) 
zodat beiden op geïnformeerde wijze 
kunnen onderhandelen. Desnoods zal 
de minister die dialoog uitlokken.

Volgens Willy Everaert botst het VLK-
voorstel over informatie en transparantie 
met de verzekeringstechnische metho-
diek van tarificatie via het handboek van 
de herverzekeraar. Praktische bezwaren 
kunnen echter geen argument vormen 
om de bij wet vastgelegde rechten van 
de patiënt van tafel te vegen, vindt de 
VLK. 

3. Een sterke ziekte- 
en invaliditeits- 
verzekering
Elke Belg heeft recht op een goede 
ziekteverzekering. Gelukkig is er voor 
elke Belg de verplichte ziekte- en invali-
diteitsverzekering, want haast niemand 
zou de kosten van een kankerbehande-

ling nog zelf kunnen betalen. De door 
de overheid georganiseerde verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering moet 
alle kosten van het meest aangewezen 
zorgtraject voor een kankerbehande-
ling in voldoende mate dekken. De 
VLK vindt dat privéziekteverzekeringen 
niet in de plaats kunnen treden van 
deze verplichte ziekte- en invaliditeits-
verzekering. Dit voorstel krijgt brede 
steun. Marc Justaert beklemtoont dat 
de financiële toegankelijkheid en kwa-
liteit van de gezondheidszorg voor 
iedereen de prioritaire doelstelling is 
van de Christelijke Mutualiteiten. Een 
sterke verplichte ziekteverzekering is en 
blijft de beste manier om dit te realise-
ren. Die zou moeten volstaan, zonder 
dat mensen een bijkomende hospita-
lisatieverzekering moeten afsluiten. 
Volgens Marc Justaert valt 34% van 
het remgeld en maar liefst 73% van 
de totale supplementen ten laste van 
5% van de Belgische bevolking9. Hoe 
gaat men deze mensen beschermen in 
een commercieel systeem? 

Privéverzekeringen berekenen de bij-
drage niet naar draagkracht, maar 
volgens risicoprofiel. Bijgevolg zijn 
het de zwakste en minst gezonde 
bevolkingsgroepen die de hoogste bij-
drage zullen betalen. Enkele maanden 
geleden maakte de sterke verhoging 
– soms zelfs met 300% – van de ver-
zekeringspremies voor ouderen dit nog 
eens duidelijk. Het segmentatieprincipe 
leidt hier onvermijdelijk tot onbetaalbare 
polissen voor de kleine groep met erg 
hoge gezondheidsuitgaven. 

Marc Justaert stelt verschillende 
maatregelen voor om de gezond-
heidszorg betaalbaar te houden en 
zo de nood aan hospitalisatieverze-
keringen te verminderen. Zo is het 
belangrijk om de supplementen die 
ziekenhuizen aanrekenen, te beper-
ken. Dit kan bijvoorbeeld door een 
wettelijk verbod op het aanrekenen 
van ereloonsupplementen in tweeper-
soonskamers en gemeenschappelijke 
kamers (77% van de opnamen). In 
eenpersoonskamers moeten de ere-
loonsupplementen beperkt worden. 
Het aanrekenen van hoge supple-
menten voor medisch materiaal aan 
de patiënt moet verhinderd worden. 
De ziekteverzekering moet de kost-

Prof. Philippe Colle: 
‘Slechts 5% van de kankerpatiënten 
is echt onverzekerbaar.'
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prijs ervan terugbetalen en zoniet 
moet het budget van het ziekenhuis 
die kostprijs dekken.

Zolang deze maatregelen niet 
gerealiseerd zijn, zullen hospitalisatiever-
zekeringen onontbeerlijk blijven en zullen 
de verzekeringspremies blijven stijgen. 
De patiënt zit gevangen in een vicieuze 
cirkel. Zolang ziekenhuizen hoge supple-
menten mogen aanrekenen, zullen ze dit 
ook effectief doen en zullen er hospita-
lisatiepolissen zijn die ze terugbetalen. 
Dat geeft vervolgens weer aanleiding 
tot nog hogere supplementen en hogere 
premies, enzovoort. Uiteindelijk betaalt 
de patiënt, via de premies voor de 
hospitalisatieverzekering of via de zie-
kenhuisfactuur, altijd de rekening.

4. Meer inspannin-
gen tegen discrimi-
natie op basis van 
gezondheidstoestand
Het Centrum voor Gelijkheid van 
Kansen en voor Racismebestrijding 
(CGKR) moet de toepassing van de 
antidiscriminatiewet mee helpen realise-
ren, door slachtoffers van discriminatie 
bij te staan. Het CGKR beschikt ook 
over een dienst niet-raciale discrimina-
tie die onder andere dossiers opvolgt 
over discriminatie op grond van de 
huidige of toekomstige gezondheids-

toestand en handicap of chronische 
ziekte3, bijvoorbeeld op het gebied van 
verzekeringen. 

Op de studiedag vroeg de VLK aan het 
CGKR meer inspanningen om bekend 
te maken dat het ook bevoegd is voor 
discriminatie op basis van gezond-
heidstoestand. De dienst niet-raciale 
discriminatie zou ook grotere inspan-
ningen moeten doen om het algemeen 
beleid van verzekeringsmaatschappijen 
te beïnvloeden. De VLK heeft de indruk 
dat het CGKR zijn rol op het vlak van 
verzekeringen en chronisch zieken nog 
niet ten volle speelt. Er zijn bijvoorbeeld 
niet zoveel mensen die zich tot het 
centrum richten omwille van discrimi-
natie door verzekeraars op basis van 

gezondheidstoestand. De cijfers die 
Jozef De Witte op de studiedag presen-
teerde, bevestigen dit. In 2007 opende 
het centrum 2920 dossiers. Een 35-tal 
dossiers (20 in 2006) gingen over han-
dicap/gezondheid en verzekeringen. 
Vijf à tien hiervan gingen over een 
persoon met kanker. De problemen in 
deze dossiers hebben te maken met 
het weigeren van hospitalisatiepolissen 
of het uitsluiten van bepaalde risico’s. 
Bij de schuldsaldoverzekering is er een 
weigering of een (al dan niet dispro-
portionele) bijpremie. Gezien de vele 
patiëntenreacties over verzekeringspro-
blemen bij de VLK roepen deze cijfers 
toch de vraag op of voldoende bekend 
is dat het CGKR ook bevoegd is voor 
discriminatie op basis van gezond-

heidstoestand. Het relatief beperkte 
aantal meldingen kan volgens Jozef 
De Witte inderdaad te maken hebben 
met het imago en de bekendheid van 
het Centrum, maar hij stelt terecht ook 
de vraag of de doorverwijzing naar 
het CGKR via de partners uit de sector 
(zoals de VLK) altijd vlot verloopt. 

De vraag van de VLK naar meer 
invloed van het CGKR op het beleid 
van de verzekeringsmaatschappijen is 
gebaseerd op het jaarverslag 2005 
van het Centrum. Daarin schrijft het 
CGKR dat in dossiers van discrimina-
tie door verzekeringsmaatschappijen 
het intensieve bemiddelingswerk niet 
altijd in verhouding staat tot de resulta-
ten. De dossiers vereisen diepgaande 
gesprekken met de verzekeraars over 
de risico-inschattingen die ze hante-
ren. Als er al resultaat komt in een 
individueel dossier, bijvoorbeeld 
een verlaging van de gevraagde 
bijpremie, betekent dat niet dat de 
verzekeraar zijn algemeen beleid 
aanpast. De maatschappij behandelt 
vergelijkbare dossiers gewoon als 
voorheen, schrijft het CGKR10. Jozef 
De Witte wijst erop dat deze dossiers 
zowel juridisch als medisch bijzonder 
complex zijn. De beperkte resultaten 
hangen ook samen met de beperkte 
middelen van de dienst niet-raciale dis-
criminatie. Deze dienst telt slechts acht 
medewerkers voor de behandeling 
van dossiers. Door de veelheid van 
criteria die deze dienst moet opvol-
gen (handicap, gezondheidstoestand, 

Jozef De Witte: 
‘De beperkte resultaten hangen sa-
men met de beperkte middelen van 
de dienst niet-raciale discriminatie.’

Verzekeraars dienen voldoende transparantie  

te bieden over de cijfers en de criteria die ze  

in rekening brengen om risico's niet of slechts  

onder bijkomende voorwaarden te verzekeren

Uiteindelijk betaalt de patiënt, via de premies  

voor de hospitalisatieverzekering of  

via de ziekenhuisfactuur, altijd de rekening
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leeftijd, seksuele geaardheid, geloof 
of levensbeschouwing, burgerlijke 
staat, geboorte, vermogen, fysieke 
eigenschap, politieke overtuiging, 
genetische eigenschap en sociale 
afkomst) en de domeinen waarop de 
wet van toepassing is (arbeid, goede-
ren en diensten aan het publiek, …), 
is de tijd die het CGKR in bepaalde 
dossiers kan investeren erg beperkt. 

De strategie van het CGKR blijft gericht 
op onderhandeling en bemiddeling, 
zegt Jozef De Witte. Een aanpak die 
meer stoelt op rechtszaken tegen ver-
zekeraars is omwille van de complexe 
materie, de aard van de dossiers, 
de bedoeling van de mensen die 
zich tot het CGKR richten en diverse 
juridisch-technische overwegingen niet 
noodzakelijk een valabel alternatief, al 
worden rechtszaken niet noodzakelijk a 
priori uitgesloten.

5. Een basisverze-
keringsdienst
Sommige verzekeringen zijn erg 
belangrijk voor deelname aan het 
maatschappelijk leven. Dat geldt 
voor de schuldsaldoverzekering, die 
het mogelijk maakt om op veilige 
wijze een hypothecaire lening aan te 
gaan en een huis te verwerven, en 
ook voor de hospitalisatieverzekering. 
De verplichte ziekte- en invaliditeits-
verzekering slaagt er momenteel 
niet voldoende in om het grondrecht 
‘bescherming van de gezondheid’ 
te garanderen, zodat mensen een 
beroep moeten doen op een hospi-
talisatieverzekering. De VLK pleit voor 
een basisverzekeringsdienst voor 
verzekeringen die erg belangrijk zijn 
voor de financiële bescherming, naar 
het model van de basisbankdienst. 
Die laatste geeft iedereen de kans een 
bankrekening te openen en over een 
bankkaart te beschikken. Een basis-
verzekeringsdienst moet onder andere 
de schuldsaldoverzekering en de hos-
pitalisatieverzekering omvatten11. Een 
basisverzekeringsdienst houdt ten 
eerste een plicht in om personen met 
een verhoogd gezondheidsrisico een 
verzekering aan te bieden (accepta-
tieplicht). Vervolgens moeten personen 

met een verhoogd gezondheidsrisico 
ook kunnen rekenen op een betaal-
bare premie en een behoorlijke 
dekking. 

Dit voorstel is controversiëler. Marc 
Boogaerts spreekt zijn steun uit voor 
de acceptatieplicht, een volwaardige 
dekking van de risico’s en beperkingen 
aan het segmenteren van de markt. 
Solidariteitsoverwegingen moeten volgens 
hem de commerciële logica corrigeren. 

Maar vanuit Assuralia komt er tegen-
wind. Volgens Philippe Colle is een 
acceptatieplicht in strijd met de funda-
mentele principes van verzekeren. Een 
verzekering veronderstelt het bestaan 
van een risico. Als het risico zich al 
heeft verwezenlijkt, kan geen verze-
kering meer afgesloten worden. Je 
kunt dus geen brandverzekering meer 
afsluiten als je huis in brand staat. In 
het Europese en Belgische recht is ieder-
een, dus ook de verzekeraars, vrij om 
een contract af te sluiten. Bovendien is 
er een fundamenteel verschil met de 
basisbankdienst. Die voorziet het ter 
beschikking stellen van een zichtreke-
ning. In tegenstelling tot de verzekeraar 
loopt de bankier vrijwel geen risico. 
Verrichtingen worden niet uitgevoerd 
wanneer de rekening daardoor onder 
nul gaat. Aan een bankier wordt 100 
euro toevertrouwd. Hij moet er 103 
(hoofdsom + interest) teruggeven. Een 
verzekeraar ontvangt een premie van 
100 euro, maar bij een schadegeval 
kan hij bijvoorbeeld 75.000 euro 
moeten uitbetalen. Bij verzekeringen 
als de hospitalisatieverzekering en 
levensverzekeringen spelen persoonlijke 
eigenschappen, zoals gezondheid, 
vaak een doorslaggevende rol. Dit is 
bij de basisbankdienst niet het geval.

Willy Everaert meent dat een basis-
verzekeringsdienst haaks staat op 
de verzekeringstechniek. Bovendien 

dringen klanten volgens hem zelf 
aan op een steeds verdergaande 
segmentatie. De klant wil een premie 
die exact zijn risicoprofiel weergeeft 
en die zo weinig mogelijk ruimte laat 
voor solidariteit met personen met een 
zwaarder risicoprofiel. Enigszins in 
tegenstelling tot wat Philippe Colle en 
hijzelf betogen, wijst Willy Everaert 
toch op enkele recente overheidsiniti-
atieven die de verzekeraars bepaalde 
verplichtingen opleggen en die 
steunen op solidariteit tussen mensen 
met een verschillend risicoprofiel. Zo 
maakt de wet op de aanvullende 
pensioenen het mogelijk om pensi-
oenplannen voor een hele sector te 
verplichten. Er is ook nog de wetge-
ving die een verplichte dekking van 
natuurrampen in de brandverzekering 
voorziet, door middel van solidariteit 
tussen mensen in een risicozone en 
mensen die in veilig gebied wonen. 

Die regelingen steunen telkens op 
een wet die een bepaalde dekking 
verplicht maakt en tegelijk ook 
de krijtlijnen voor een technische 
oplossing uitzet. De overheid en 
de verzekeringssector werken die 
technische oplossing gewoonlijk in 
samenspraak uit. Ook voor de schuld-
saldoverzekering is iets gelijkaardigs 
mogelijk, meent Everaert. Hij denkt 
zelf aan een soort gemeenschappe-
lijke pot of ‘pool’ die de risico’s van 
het verzekeren van personen met een 
verhoogd gezondheidsrisico verdeelt 
onder verzekeraars, herverzekeraars 
en de staat12. De verdeling geschiedt in 
verhouding tot de draagkracht van de 
verschillende partijen. Er moeten wel 
maatregelen komen om het gevaar van 
antiselectie te beperken. Bij antiselectie 
nemen alleen personen die quasi zeker 

schade veroorzaken, een verzekering  
Antiselectie tegengaan kan in het geval  
van de schuldsaldoverzekering door 

 Het centrum voor gelijke kansen en racisme- 

bestrijding zou grotere inspanningen moeten doen 

om het algemeen beleid van verzekerings- 

maatschappijen te beïnvloeden
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de verzekeringsdekking te beperken 
tot een maximaal geleend bedrag. 
De dekking zou ook beperkt kunnen 
worden tot leningen voor een enige 
eigen woning. 

Hoewel Philippe Colle het idee van een 
basisverzekeringsdienst afwijst, erkent 
hij toch dat het beleid verzekeringen 
die verband houden met een universeel 
recht zoals het recht op wonen anders 
zou kunnen benaderen. De verzeke-
raars kunnen bijvoorbeeld nadenken 
over methodes om meer mensen verze-
kerbaar te maken, zoals het aftoppen 
van de bijpremies, het beperken van 
de verzekerde bedragen of beper-
kende voorwaarden, bijvoorbeeld dat 
de schuldsaldoverzekering moet dienen 
voor een lening ter financiering van de 
hoofdverblijfplaats van de verzekerde. 
Maar de oplossing voor de 5% onver-
zekerbaren (zie p. 46) ligt volgens hem 
niet in de verzekeringstechniek. Het 
risico is hier immers verwezenlijkt of is 
niet meer afwendbaar. Er is geen onze-
kerheid meer. Voor deze groep dient de 
maatschappelijke solidariteit te spelen. 
Het probleem moet opgevangen 
worden via belastinggeld. Een solida-
riteitssysteem onder verzekerden alleen 
is geen optie, want daardoor zouden 
de premies van de verzekerden te sterk 
stijgen. Zowel Philippe Colle als Willy 
Everaert kijken uiteindelijk in de richting 
van de staat en de overheidsmiddelen 
om wie nu niet verzekerbaar is, verze-
kerbaar te maken. 

De hospitalisatieverzekering is al verder 
geëvolueerd in de richting van een 
systeem dat ook personen met een ver-
hoogd gezondheidsrisico toegang geeft 
tot een verzekering, door twee recente 
wetten, één die de privéhospitalisatie-
verzekeringen13 regelt en één die de 
hospitalisatieverzekeringen aangeboden 
door de ziekenfondsen regelt14. Een vol-
ledige bespreking van deze wetten is 

te vinden in de beleidsvoorstellen van 
de VLK2. We bekijken hier enkel de 
elementen die de sprekers op het sym-
posium behandelden. Volgens de wet 
op de privéziekteverzekering kunnen 
de privéverzekeraars tot juni 2010 
chronisch zieken en personen met een 
handicap geen hospitalisatieverzeke-
ring weigeren. Dan wordt de regeling 
geëvalueerd. Volgens de huidige rege-
ling zijn de verzekeraars verplicht om de 
chronisch zieke dezelfde premie aan te 
rekenen als een gelijkaardige persoon 
die niet chronisch ziek is. De privéhos-
pitalisatieverzekering mag evenwel de 
kosten die verband houden met de 
bestaande ziekte of handicap volledig 
uitsluiten. Dit betekent dat de regeling 
voor veel ernstig zieken weinig zoden 
aan de dijk zet. De regeling voor de 
hospitalisatieverzekeringen van de 
mutualiteiten is gunstiger voor chronisch 
zieken en personen met een handicap, 
zegt Marc Justaert. Personen met een 
vooraf bestaande aandoening hebben 
recht op aansluiting en hebben meteen 
recht op een beperkte waarborg. Na 
enkele jaren geven de meeste zieken-
fondsen zelfs een volledige dekking voor 
vooraf bestaande aandoeningen. 

Philippe Colle beklemtoont dat de 
wet op de privéziekteverzekering het 
levenslange karakter van de privéziek-
teverzekering garandeert. Bovendien 
voert de wet de mogelijkheid in om 
een collectieve hospitalisatieverze-
kering via de werkgever individueel  

voort te zetten. Dit recht op individuele 
voortzetting geldt voor de werknemer 
en zijn meeverzekerde gezinsleden. 
Maar ook die regeling kent weer 
haar beperkingen. Marc Justaert 
wijst op het probleem van premiever-
hoging omwille van de leeftijd. Bij 
de individuele voortzetting van een 
collectief contract kan er geen premie-
verhoging zijn omwille van medische 

redenen, maar wel op basis van de 
leeftijd. Wie op zijn 65ste met pen-
sioen gaat, kan daardoor nog altijd 
te maken krijgen met een heel hoge 
premie, wat het recht op individuele 
voortzetting dreigt uit te hollen. De 
werknemer (of zijn werkgever) kan dit 
volgens Philippe Colle vermijden door 
tijdens de duur van het collectieve con-
tract een kleine bijpremie te betalen, 
waarmee hij een individuele reserve 
aanlegt. Die individuele reserve wordt 
dan gebruikt om de premie bij indi-
viduele voortzetting, bijvoorbeeld bij 
pensionering, te beperken.

Marc Justaert doet het voorstel van de 
hospicheque om de levenslange conti-
nuïteit van de hospitalisatieverzekering 
te versterken. De werkgever geeft zijn 
werknemer een betaalbon, waarmee 
die een hospitalisatieverzekering van 
zijn keuze kan afsluiten. Voor de zie-
kenfondsen biedt deze cheque het 
voordeel dat ze toegang krijgen tot de 
markt van de collectieve hospitalisatie-
verzekeringen, die momenteel voor hen 
ontoegankelijk is. Voor de werknemer 
wordt de levenslange continuïteit iets 
eenvoudiger. Als hij zijn baan verliest, 
ander werk zoekt of met pensioen gaat, 
kan de hospitalisatieverzekering mits 
voortbetalen van de premie, gewoon 
doorlopen. De werknemer hoeft zich 
geen zorgen te maken over de korte 
termijnen waarbinnen de individuele 
voortzetting moet gebeuren. Maar 
het blijft onduidelijk of dit systeem ook 
effectief is tegen fikse premieverhogin-
gen omwille van de leeftijd van de 
verzekerde. 

Minis ter Reynders wi l  over de 
toegang tot de hospitalisatiever-
zekering voor chronisch zieken en 
gehandicapten het debat aangaan 
om verdere vooruitgang te boeken. 
Uit zijn reactie blijkt ook weer dat 
er nood is aan duidelijke gege-
vens. Volgens de minister hangt het 
vinden van een oplossing immers 
af van een precieze inschatting 
van de omvang van het probleem. 
Hoeveel geweigerde personen zijn 
er vandaag? Wat zijn de gevol-
gen van de weigering? Welke 
oplossing kan het beste aan de 
noden beantwoorden? Minister 
Reynders verwijst ook naar oplos-

Voor de VLK moet solidariteit tussen gezonde mensen 

en mensen met een verhoogd gezondheidsrisico  

verzekeringen toegankelijk maken  

voor ex-kankerpatiënten
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singen in de buurlanden, zoals 
de Franse convention AERAS. Die 
bevat allerlei maatregelen om de 
toegankelijkheid van de schuldsald-
overzekering voor personen met 
een ernstig gezondheidsprobleem 
te verbeteren. Ministers, consu-
menten- en patiëntenverenigingen 
en verzekeraars s te lden deze 
maatregelen samen op15. Voor 
ziekteverzekeringen in Nederland 
geldt dat voor een basispakket van 
verstrekkingen geen enkel risico 
kan worden uitgesloten. België 
beschikt over eigen ervaring, via 
de tariferingsbureaus voor autover-
zekeringen en natuurrampen. 

M i n i s t e r  R e ynde r s  h ee f t  de 
Commissie voor Verzekeringen 
gevraagd om de verschi l lende 
oplossingen en hun haalbaarheid 
in de Belgische context te onder-

zoeken. Die Commissie is een bij 
wet opgericht adviesorgaan dat 
advies verstrekt over wetgevende 
ini t iat ieven in verzekeringsaan-
gelegenheden of vragen van de 
bevoegde minister of het parle-
ment. Ze kan ook op eigen initiatief 
advies verstrekken. Ze is samenge-
steld uit vertegenwoordigers van 
de verzekeraars, verzekeringstus-
senpersonen, de verzekerden en 
wetenschappelijk experts.

De Commissie is intussen gestart met 
een onderzoek van de mogelijke 
oplossingen en werkt samen met de 
patiëntenverenigingen. 

Dit is zonder twijfel een belangrijke  
stap vooruit. Professor Boogaerts 
riep op de studiedag op om ook 
kankerspecialisten bij het overleg te 
betrekken. 

Hoe de maatregelen om de toe-
gankel i jkheid van belangr i jke 
verzekeringen te verbeteren er uit-
eindelijk ook uitzien, voor de VLK is 
en blijft het essentieel dat solidariteit 
tussen gezonde mensen en mensen 
met een verhoogd gezondheidsri-
sico deze verzekeringen toegankelijk 
maakt voor iedereen die probeert zijn 
leven weer op te bouwen na een ern-
stige aandoening. 

Ward rommel

Volgens de VLK moet de informatieverstrekking aan 

de kandidaat-verzekeringnemer sterk verbeteren 
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HEpatItIs C IN BELgIë: tIjD VOOr aCtIE!

In 2005 kregen 303 Belgen te horen 
dat ze levercelkanker (hepatocellulair 
carcinoom) hadden, een bijna altijd 
fatale kanker. Een flink deel van die 
kankers was te wijten aan een chro-
nische infectie met hepatitis C. Dat 
is namelijk de meest voorkomende 
oorzaak van leverkanker (en lever-
falen) in de westerse wereld. In de 
overgrote meerderheid van de geval-
len is hepatocellulair carcinoom als 
gevolg van hepatitis C te voorkomen. 
Er bestaat namelijk een therapie 
tegen hepatitis C die 50 tot 80% van 
de keren het virus doet verdwijnen. 
slaat de virustherapie niet aan, dan 
kan de patiënt worden opgevolgd, 
zodat wel een tijdige en dus gene-
zende ingreep mogelijk is wanneer 
levercelkanker ontstaat. In België zijn 
– naar schatting – 70.000 tot 80.000 
mensen besmet met het virus. Maar 
mogelijk tot de helft van hen is zich 
daar niet van bewust. 

Hoe groot is het probleem van hepa-
titis C in België? Beschikken we over 
voldoende gegevens over de ziekte 
in ons land? Hinkt België achterop 
in de aanpak van de hepatitis 
C-problematiek? Kunnen we levens 
redden door een betere bestrijding? 
Moet de bevolking beter geïnfor-

meerd worden over hepatitis C en de 
risico’s op besmetting? Is het nodig 
om risicopersonen te screenen? 
Moet er een betere terugbetaling 
komen van de dure therapie? En hoe 
zit het met de psychosociale omka-
dering van hepatitis C-patiënten? 
We gingen op (literatuur)onderzoek 
en confronteerden ook een aantal 
deskundigen met deze en andere 
vragen.

1. Het hepatitis C- 
virus1,2,3

1.1 Virale aspecten 

Hepatitis C is een ontsteking van de 
lever, veroorzaakt door het hepatitis 
C-virus (HCV). Het virus werd pas in 

1989 geïdentificeerd, veel later dan 
het hepatitis B- (HBV) en het hepatitis 
A-virus (HAV), die respectievelijk eind 
de jaren zestig en in het begin van de 
jaren zeventig werden ontdekt (daar-
naast zijn ook nog het hepatitis D-, E- en 
G-virus geïdentificeerd). 

Van het HCV bestaan er zes genotypes 
(van 1 tot 6). Binnen die genotypes 
onderscheiden we subtypes (aangege- 

ven met a, b, c, …). In België komen 
type 1b (de meeste besmettingen als 
gevolg van bloedtransfusie, de meest 
voorkomende vorm in Europa), type 
3 (druggebruikers), type 4 (Afrikanen 
in Brussel) en type 5 (het dominante 
genotype in Zuid-Afrika en bij ons 
vooral in Zuidwest-Vlaanderen) het 
vaakst voor4,5. Het is belangrijk om te 
weten welk type iemand heeft, omdat 

Patiënten komen vaak bij de leverarts terecht  

in een stadium waarbij ze al  

gevorderd hepatocellulair carcinoom hebben,  

zonder te weten dat ze besmet zijn met hepatitis C 

  Geïnterviewde deskundigen

 -  Prof. dr. Isabelle Colle, kliniekhoofd hepatologie en gastro-enterologie, UZ Gent en voorzitster Belgian Association for the Study of the Liver (BASL)
 -  Prof. dr. Frederik Nevens, diensthoofd hepatologie, UZ Gasthuisberg Leuven
 -  Dr. Nathalie Van de Vyver, verantwoordelijke vaccinaties en coördinator aanbevelingen preventie, Domus Medica
 -  Isabel Micalessi, hoofd programma hepatitis, dienst virologie, Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid, Brussel
 -  Dr. Sophie Quoilin, dienst epidemiologie, infectieuze aandoeningen in de populatie, Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, Brussel
 -  Katrien Lammens, secretaris Vereniging voor Hepatitis C Patiënten

  De volgende deskundigen werden via e-mail geconsulteerd

 - Kris Henau, data manager Stichting Kankerregister, Brussel
 - Luc Colenbie, transplantcoördinator UZ Gent
 - Dr. Emmanuel Robesyn, infectieziekten en vaccinatie, Toezicht Volksgezondheid, Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid
 - Loes Singels, coördinator Nederlandse pilootcampagne hepatitis C, Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ), Woerden, Nederland
 - Ing. Paula van Leeuwen-Gilbert, coördinator Nationaal Hepatitis Centrum, Amersfoort, Nederland
 - Frieda Brepoels, Europees parlementslid (NV-A), effectief lid van de Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement
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de duur van de behandeling en het 
genezingspercentage genotypege-
bonden zijn. 

Het venijnige aan het HCV is dat de 
besmetting meestal ongemerkt verloopt. 
Ze wordt meestal jaren later ontdekt, per 
toeval of wanneer het virus al flink wat 
schade heeft aangericht. Precies omdat 
het om een sluipend virus gaat, weten veel 
mensen niet dat ze besmet zijn. Patiënten 
komen daarom vaak bij de hepatoloog 
(leverarts) terecht in een stadium waarbij 
ze al gevorderd hepatocellulair carci-
noom hebben, zonder te weten dat ze 
besmet zijn met hepatitis C. 

1.2 Transmissieroutes en 
risicogroepen 

In tegenstelling tot voor HAV en 
HBV bestaat er nog geen profy-
lactisch vaccin tegen HCV. De 
enige vorm van preventie is dus 
het voorkomen van de besmetting, 
die gebeurt door middel van recht-
streeks contact met besmet bloed 
en bloedproducten. 

Vóór 1990 was transfusie met besmet 
bloed en bloedproducten een belang-
rijke bron van besmetting. Het virus kon 
toen immers nog niet worden opge-
spoord in het bloed. Sinds 1 juli 1990 
worden in België alle bloed en bloed-
producten gescreend. Besmetting door 
transfusie is nu uiterst zeldzaam. Maar 
voordien zijn op die manier wel veel 
mensen besmet geraakt. Erg getroffen 

groepen zijn hemofilie- en nierdialyse-
patiënten. Ook wie vóór 1990 een 
zware heelkundige of andere medi-
sche ingreep heeft ondergaan of een 
zware bevalling heeft doorgemaakt, 
kan besmet zijn geraakt. De jongste 
jaren en ook nu nog zijn al deze infec-
ties veroorzaakt door het toedienen 
van medische zorg volop aan het licht 
gekomen. Dat komt doordat besmette 
personen pas na tien, twintig of zelfs 
dertig jaar klachten beginnen te ont-
wikkelen. Hepatologen spreken in dit 
verband van de hepatitis C-pandemie. 
Ook personen die na 1990 medische 
zorg kregen in gebieden waar HCV 
veel voorkomt (Zuidoost-Azië, Midden-
Oosten, Afrika (vooral Egypte) en 
Zuid-Amerika), lopen een groter risico 
dat ze besmet zijn.

De belangrijkste vorm van besmetting 
op dit moment is intraveneus drug-
gebruik, namelijk door het delen van 
besmette naalden (circa 60% van de 
nieuwe diagnoses). Andere transmissie-
routes zijn het plaatsen van tatoeages, 
body piercings en acupunctuur (exacte 
cijfers zijn er niet). Hepatitis C is geen 
seksueel overdraagbare ziekte zoals hiv, 

er is enkel gevaar in geval van seks met 
bloedcontact (seks tijdens de menstru-
atie en ruwe seks). De kans op seksuele 
transmissie blijft daardoor beperkt tot 
0,5 à 2% bij een monogame relatie, 
maar kan oplopen tot 20%, afhankelijk 
van het aantal seksuele partners, aan-
wezigheid van het virus in het bloed, 
hiv-coïnfectie en intraveneus drugge-
bruik. De transmissie in huishoudelijke 
kring wordt geschat op maximaal 5%. 
Het delen van tandenborstels, scheer-
materiaal, nagelknippers, enzovoort 
met een hepatitis C-patiënt wordt 
afgeraden, want die kunnen gecon-
tamineerd zijn met besmet bloed. De 
overdracht van moeder op kind varieert 
van 2 tot 11%. Het risico op besmetting 
na prikaccidenten (bij gezondheids-
werkers) bedraagt 3 tot 10 procent. 
In gevangenissen vormt hepatitis C 
een miskend probleem. Drugs komen 
er officieel niet voor, waardoor bij-
voorbeeld naalden stiekem worden 
gedeeld. Ook tatoeages en piercings 
worden er in niet ideale omstandighe-
den aangebracht6. 

Bij ongeveer 30% van de HCV-
besmettingen blij f t de oorzaak 
onbekend. Vermoedelijke oorzaken 
zijn heelkundige of andere medische 
of tandheelkundige ingrepen in onvol-
doende steriele omstandigheden. 

De kans dat besmet te in t rave -
neuze druggebruikers de ziekte 
doorgeven wanneer ze naalden  
delen met anderen, is vrij groot. 
 

Ook medisch personeel en artsen 
moe ten  u i t e raa rd  de  nod ige 
voorzorgen nemen wanneer ze 
zelf besmet zijn. 'Maar al bij al 
is hepat i t i s  C niet  erg  besmet -
tel i jk, zeker niet in vergeli jking 
met hepat i t is B, '  aldus hepato-
loog prof. Frederik Nevens van 
het UZ Gasthuisberg in Leuven. 

Besmetting door transfusie is nu uiterst zeldzaam. Maar voordien 
zijn op die manier wel veel mensen besmet geraakt.

De enige vorm van preventie is het voorkomen van 

de besmetting, die gebeurt door middel  

van rechtstreeks contact met besmet bloed  

en bloedproducten 
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Par tne r s  van mensen d ie  oo i t 
doo r  een  b l oed t r an s f u s i e  o f 
na  een  ope ra t i e  besme t  z i j n 
geraakt, worden zelden besmet 
en  hoeven wein ig  voorzo rgs -
maatregelen te nemen.

1.3 Incidentie en prevalentie

1.3.1 Incidentie
Wellicht is dit een van de redenen 
waarom artsen het niet zo nauw 
nemen met het doorgeven van nieuw 
gediagnosticeerde gevallen (inciden-
tie is het aantal nieuwe diagnoses 
per jaar)? Volgens het decreet van 
5 april 1995 behoort HCV nochtans 
tot de wettelijk te melden infectieziek-
ten. Artsen moeten in principe binnen 
de 48 uur schriftelijk aangifte doen. 
In de praktijk blijken ze deze ver-
plichting niet zo nauw te nemen. Een 
overzicht van het aantal meldingen 
van hepatitis C in Vlaanderen sinds 
1997 op de website van het Vlaams 
Agentschap Zorg & Gezondheid7 
leert ons wel dat het aantal meldin-
gen sinds 2001 sterk is toegenomen. 
In 1997 werden maar 93 gevallen 
gemeld, in 2001 al 605. In 2007 
lijken de cijfers, met 376 geval-
len tegenover 677 in 2006, weer 
omlaag te duiken. 

Hoe moeten we die cijfers interprete-
ren? 'Sinds 2007 hanteren we striktere 
gevalsdefinities,' stelt dr. Emmanuel 
Robesyn van het Vlaams Agentschap 
Zorg & Gezondheid, afdeling infectie-
ziekten en vaccinatie. 'Het is nu vooral 
de bedoeling om nieuwe of recente 
infecties op te volgen. Het lagere 
aantal in 2007 moeten we dus in de 
eerste plaats hieraan toeschrijven.' 
Voorheen werden alle gevallen, dus 
ook oude besmettingen die pas nu zijn 
gediagnosticeerd en gemeld, in het 
systeem opgenomen. Verder moeten 
we volgens dr. Robesyn bij de interpre-
tatie van de cijfers ook rekening houden 

met een variatie in meldingsgraad, met 
andere woorden artsen melden hun 
gevallen niet altijd. Een reden voor 
de toename sinds 2001 kan zijn dat 
artsen en laboratoria sindsdien actie-
ver zijn aangemoedigd om gevallen 
te melden en dat dus ook deden.  

Nog een andere factor die meespeelt, 
is dat artsen bij de diagnose soms 
heel moeilijk het onderscheid kunnen 
maken tussen een oude besmetting 
en een recent opgelopen besmetting. 
Conclusie? Eigenlijk kunnen we uit 
de huidige registratiegegevens niet 
besluiten of het aantal nieuwe diagno-
ses van hepatitis C de voorbije jaren 
is toe- of afgenomen. 

De incidentiecijfers zijn inderdaad 
onbetrouwbaar, beamen prof. Nevens 
en dr. Sophie Quoilin, die zich als epi-
demiologe aan het Wetenschappelijk 
Instituut Volksgezondheid (WIV) bezig-
houdt met hepatitis C. Sophie Quoilin: 
'De incidentie zou in werkelijkheid 
hoger kunnen liggen, maar we hebben 
geen idee hoeveel hoger. We weten 
dat de cijfers in Vlaanderen hoger 
zijn dan in de Franse Gemeenschap. 
De reden is waarschijnlijk een 
slechtere melding in het Franstalige 
landsgedeelte.' De cijfers geven dus 
de werkelijke incidentie niet weer. We 
kunnen ze dus eigenlijk niet echt inter-
preteren of evalueren.

1.3.2 Prevalentie
Beschikken we dan misschien wel 
over betrouwbare prevalentiecijfers 
(prevalentie is het voorkomen van een 
ziekte binnen een bepaalde groep op 
een bepaald moment)? Wereldwijd 

zijn naar schatting 170 miljoen 
mensen (3%) besmet met HCV. Ter 
vergelijking: circa 40 miljoen mensen 
zijn besmet met hiv8. In Europa zijn 
ongeveer 9 miljoen mensen geïnfec-
teerd met HCV (circa 1%)9. Hoeveel 
mensen vandaag in België precies 
besmet zijn, is moeilijk te zeggen. 
In het verleden zijn op vraag van de 
Vlaamse overheid in Vlaanderen wel 
twee prevalentiestudies uitgevoerd: 
de eerste, in 1993-199410, kwam 
uit op een prevalentie van 0,87%. De 
tweede studie, in 2003-200411,12, 
wees echter op een prevalentie van 
slechts 0,12%. Volgens dr. Quoilin, 
een van de onderzoekers van de 
tweede studie, moet de werkelijke 
prevalentie ergens tussenin liggen. De 
prevalentie in Wallonië is nog nooit 
onderzocht …

Het grote verschil tussen de twee 
cijfers is volgens dr. Quoilin te ver-
klaren door een aantal factoren. In 
1993-1994 ging het om een seropre- 

va l en t i e s t ud i e ,  waa rb i j  een 
serumstaal werd afgenomen. In 
2003-2004 werd geopteerd voor 
een speekseltest. Die laatste test is 
minder gevoelig. Er kan ook sprake 
zijn van vertekende resultaten door 
de methode en de selectie van de 
steekproef. De eerste studie werkte 
met een steekproef in stedelijke hos-
pitalen. Daardoor zijn personen met 
een groter besmettingsrisico (drug-
gebruikers, mensen met een zware 
of chronische ziekte, …) mogelijk 
oververtegenwoordigd. Verder was 
er ook een oververtegenwoordiging 
van deelnemers met een vreemde 
nationaliteit. De studie van 2003-
2004 berustte op een steekproef 
in de algemene bevolking, wat ook 
een vertekening geeft. Dr. Quoilin: 
'Wellicht hebben wij een aantal risi-
cogroepen gemist, zoals allochtonen, 
mensen met een lagere scholings-
graad, druggebruikers, enzovoort. 

Prof. Frederik Nevens: 

'Al bij al is hepatitis C niet erg besmettelijk,  

zeker niet in vergelijking met hepatitis B.' 

Er is een gebrek aan gegevens om een goed 

idee te krijgen van hepatitis C als 

volksgezondheidsprobleem in België
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Het prevalentiecijfer van 1993-1994 is 
dus waarschijnlijk een overschatting van 
de werkelijke prevalentie, dat van 2003-
2004 een onderschatting.' Een derde 
verklaringsfactor is dat de prevalentie in 
de periode tussen de twee studies ook 
daadwerkelijk wat is gedaald. Dat zou 
je tenminste verwachten. Sinds 1990 is 
er immers geen HCV-transmissie meer 
door bloedtransfusie. Ook de over-
dracht bij sommige risicogroepen, zoals 
nierdialyse- en hemofiliepatiënten en 
gezondheidswerkers, is onderbroken. 
Ook in andere Europese landen is de 
prevalentie verlaagd.

Hepatologen aanvaarden over het 
algemeen dat de prevalentie in België 
ongeveer 0,7% bedraagt. Dat zou 
betekenen dat 70.000 à 80.000 
Belgen besmet zijn. Maar dat is dus 
slechts een schatting. De prevalentie 
verschilt overigens sterk naargelang 
van de onderzochte bevolkingsgroep. 
Prof. Nevens: 'De prevalentie bij jon-
geren zal veel lager zijn, ongeveer 
0,2 procent, bij vijftigplussers is dat 
circa 1%, bij migranten bedraagt ze 
misschien 2 tot 3%.' De prevalentie 
onder intraveneuze druggebruikers in 
België is hoog: de ene studie geeft 
78,3% aan, een andere studie spreekt 
van 66,2 tot 84,4%12. 

1.3.3 Gebrek aan gegevens
Er is dus duidelijk een gebrek aan 
gegevens om een goed idee te 
krijgen van hepatitis C als volks-
gezondheidsprobleem in België. 
Ondanks de lage prevalentie moet 
hepatitis C wel degelijk nog altijd 
als een volksgezondheidsprobleem 
worden gezien, aldus dr. Quoilin. 
'We beschikken niet over alle gege-
vens om goede beslissingen te nemen 
met betrekking tot het gezondheids-
beleid,' oppert ze samen met haar 
WIV-collega Isabel Micalessi, die als 
wetenschappelijk medewerkster het 
Nationaal Virale Hepatitis Centrum 
leidt.

Volgens beide experts zijn in de 
eerste plaats nieuwe en grondiger 
prevalentiestudies nodig, zodat de 
prevalentie in België betrouwbaar-
der kan worden ingeschat. In een 
artikel uit 2007 over de prevalen-
tiestudie van 2003-200412 pleiten 

Sophie Quoilin en haar mede-
auteurs voor het verzamelen van 
bijkomende gegevens over hepatitis 
bij specifieke groepen door middel 
van, onder meer, een specifiek regis-
ter van nieuwe HCV-gevallen en 
specifieke prevalentiestudies onder 
druggebruikers. Vandaag beschikt 
het WIV via de laboratoria wel over 
een netwerk om gegevens te verza-
melen voor een aantal besmettelijke 
ziekten, maar met de resultaten van 
algemene tests is geen interpretatie 
mogelijk met betrekking tot hepa-
titis C. Een positieve test zegt dat 
iemand hepatitis C heeft of ooit 
heeft doorgemaakt, maar vertelt niet 
of hij/zij het virus nog heeft. Om 
een goede inschatting te maken van 
hepatitis C is dus specifiek op hepa-
titis C gericht onderzoek nodig.

Ook prof. Nevens en prof. Isabelle 
Colle, hepatologe aan het UZ Gent, 
beamen de noodzaak van een 
Belgisch hepatitis C-register, waarin 
onder meer sekse, leefti jd van 
besmetting, transmissieweg, stadium 
van de ziekte op het moment van 
de diagnose, behandeling, enzo-
voort zijn opgenomen. De Belgian 
Association for the Study of the Liver 
(BASL), een vereniging van Belgische 
leverspecialisten, ondernam enkele 
jaren geleden een, zij het tijdelijke, 
hepatitis C-registratie. Een weten-
schappelijk artikel is momenteel in 
voorbereiding. 'Maar het is zeker 
geen correcte weergave van wat er 
gebeurt in België,' geeft prof. Colle, 
momenteel voorzitter van de BASL, 
toe. 'Zeker niet alle gevallen van 
hepatitis C die in de bestudeerde 

 Tabel 1a: Absolute incidentiecijfers leverkanker (2005)

 Mannen België Vlaanderen Brussel Wallonië
 Totaal aantal 287 166 28 93
 1. Carcinoma 272 157 28 87
     1.1. Hepatocellulair carcinoma 213 114 24 75
     1.2. Niet-hepatocellulair carcinoma 59 43 4 12
 2. Non-carcinoma 15 9 - 6

 Vrouwen België Vlaanderen Brussel Wallonië
 Totaal aantal 161 89 23 49
 1. Carcinoma 143 81 21 41
     1.1. Hepatocellulair carcinoma 90 52 11 27
     1.2. Niet-hepatocellulair carcinoma 53 29 10 14
 2. Non-carcinoma 18 8 2 8
 Bron: Stichting Kankerregister

 Mannen België Vlaanderen Brussel Wallonië
 Totaal aantal 4,6 4,5 5,4 4,8
 1. Carcinoma 4,4 4,2 5,4 4,5
     1.1. Hepatocellulair carcinoma 3,5 3,1 4,7 3,9
     1.2. Niet-hepatocellulair carcinoma 0,9 1,1 0,6 0,6
 2. Non-carcinoma 0,2 0,3 - 0,3

 Tabel 1b:  leeftijdgestandaardiseerde incidentiecijfers (ESR) leverkanker (2005)
 (aantal nieuwe diagnoses van leverkanker per 100.000, gestandaardiseerd naar leeftijd op basis van de  
 Europese standaardpopulatie)

 Vrouwen België Vlaanderen Brussel Wallonië
 Totaal aantal 2,2 2,0 3,5 2,2
 1. Carcinoma 2,0 1,8 3,1 1,9
     1.1. Hepatocellulair carcinoma 1,2 1,2 1,6 1,2
     1.2. Niet-hepatocellulair carcinoma 0,7 0,7 1,6 0,7
 2. Non-carcinoma 0,2 0,2 0,3 0,3
 Bron: Stichting Kankerregister
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periode zijn gediagnosticeerd, staan 
erin opgenomen.'

Volgens Sophie Quoilin en Isabel 
Micalessi is er ook absoluut nood 
aan nieuw onderzoek naar de 
transmissiewegen – met andere 
woo rden  hoe  raken  mensen 
vandaag besmet? We mogen 
er niet van uitgaan dat het pro-
bleem van hepati t is C beperkt 
blijft tot intraveneuze druggebrui-
kers, bepleiten dr. Quoilin en haar 
mede-auteurs in hun artikel. Zelfs 
al zijn de andere risico’s vrij laag, 
de resultaten van de studie pleiten 
toch voor meer onderzoek naar de 
huidige transmissiewegen.

2. Verloop van  
hepatitis C en  
kans op leverkanker

Na infectie met HCV maakt ieder-
een een acute infectie door. 80% 
daarvan verloopt zonder symptomen. 
Na de acute infectie geneest 15 tot 
20% spontaan, 80% wordt chro-
nisch drager. Chronische hepatitis 
kan mild, matig of ernstig verlopen. 
De laatste twee kunnen evolueren 
naar een levercirrose. Dat gebeurt 
bij 20% van de chronische dragers 
na vijftien tot twintig jaar besmetting. 
Mensen met cirrose hebben een 
verhoogd risico op het ontwikkelen 
van een hepatocellulair carcinoom 
(HCC, levercelkanker), namelijk 1 tot 
5% na twintig jaar.1 Ook de cirrose 
zelf kan de patiënt uiteindelijk fataal 
worden. 

Hepatitis C is momenteel de belang-
rijkste oorzaak van leverfalen (als 
gevolg van cirrose) en hepatocellulair 
carcinoom. De voorbije jaren waar-
schuwden hepatologen voor een 
verdubbeling van het aantal leverkan-
kers tegen 2010-2015, als gevolg 
van de eerder genoemde hepatitis 
C-pandemie, waarbij veel mensen 
zijn besmet en onbewust drager 
werden van de ziekte. 'De voorbije 
jaren zagen we inderdaad overal 
ter wereld een exponentiële toename 

van hepatocellulair carcinoom,' rea-
geert prof. Nevens. 'Er was immers 
een groot reservoir van patiënten 
die vóór 1990 met hepatitis C zijn 
besmet. Die oude besmettingen zijn 
de voorbije tien, vijftien jaar aan het 
licht gekomen. Maar die categorie is 
nu stilaan aan het verdwijnen. Cijfers 
uit de VS geven aan dat hepatitis 
C zich daar al wat begint te stabi-
liseren. En er zijn nu natuurlijk meer 
efficiënte manieren om hepatitis C te 
behandelen, waardoor minder HCC 
als gevolg van hepatitis C zal ont-
staan. Ik denk daarom dat we nu al 
de piek van HCC’s als gevolg van 
HCV bereikt hebben.'

In 2005 werden in België 303 diag-
noses van HCC gesteld, 213 bij 
mannen en 90 bij vrouwen, zo blijkt uit 
cijfers die de Stichting Kankerregister 
ons bezorgde (zie tabel 1a en 1b). 
Voor Vlaanderen ging het om 166 
diagnoses, waarvan 114 mannen en 
52 vrouwen. De leeftijdgestandaardi-
seerde incidentie (ESR) voor mannen 
in België bedroeg 3,5 per 100.000, 
die voor vrouwen 1,2. In Vlaanderen 
bedroeg de ESR 3,1 voor mannen en 
1,2 voor vrouwen (ESR is het aantal 
nieuwe diagnoses van leverkanker per 
100.000, gestandaardiseerd naar 
leeftijd op basis van de Europese 
standaardpopulatie). In 2006 stier-
ven in Vlaanderen 72 mannen en 
41 vrouwen aan HCC, zo blijkt uit 
de Statistiek van de doodsoorzaken 
200613. Het gaat hier telkens om 
de recentst beschikbare cijfers. Voor 
België zijn er helaas geen recente 
sterftecijfers voor HCC beschikbaar. 
De kankerregistratie in België en 
Vlaanderen is nog te jong om trends 
te kunnen waarnemen. Daarvoor heb 
je over het algemeen tien jaar stabiele 
registratie nodig en die is er zowel 
voor België als voor Vlaanderen 
nog niet. Overlevingscijfers zijn er 
voorlopig alleen voor Vlaanderen. 
In 1997-2001 bedroeg de relatieve 
vijfjaarsoverleving (de ziektespecifieke 
overleving na vijf jaar) voor alle types 
leverkanker samen 12% voor mannen 
en 11% voor vrouwen. 

Kortom, leverkanker is bijna altijd 
fataal. HCC wordt in de meerderheid 
van de gevallen gediagnosticeerd 

in een stadium waarin geen gene-
zende behandeling meer mogelijk 
is. Wordt de kanker in een vroeg 
stadium ontdekt (klein letsel of beperkt 
aantal kleine letsels), dan is wel een 
genezende behandeling mogelijk: 
door middel van een operatie, trans-
plantatie of radiofrequentie-ablatie, 
een techniek die op basis van het 
vrijzetten van een elektrische stroom 
een verhitting en vernietiging van het 
letsel veroorzaakt. Levertransplantatie 
is daarbij de meest genezende optie, 
aangezien de cirrotische en dus slecht 
werkende lever wordt vervangen door 
een gezonde. De relatieve vijfjaars-
overleving voor levertransplantatie als 
gevolg van HCC bedraagt 70 tot 75 
procent14. 

HCC als gevolg van HCV is 
de belangri jks te oorzaak van 
levertransplantatie. Van de 124 
levertransplantaties als gevolg van 
HCC in het UZ Leuven tussen 1998 
en 2006, was in 39% van de geval-
len hepatitis C de onderliggende 
oorzaak, 10% gebeurde als gevolg 
van hepatitis B, 32% als gevolg 
van alcohol en 19% omwille van 
andere oorzaken. In Gent waren 
er tussen 2003 en 2007 63 lever-
transplantaties voor HCC, zo liet 
transplantcoördinator Luc Colenbie 
van het UZ Gent ons weten. 52% 

Prof. Nevens: 
‘Uit verscheidene studies blijkt dat 
het hepatitis C-virus wel degelijk 
de oorzaak is van levercelkanker. 
Door het virus weg te nemen, neem 
je dus de oorzaak weg. Daar-
door is levercelkanker een van de 
weinige kankers waarbij primaire 
preventie mogelijk is. Het opsporen 
van hepatitis C is dus een vorm van 
primaire preventie.’
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was het gevolg van HCV, 3% van 
hepatitis B, 35% van alcohol en 10% 
van andere oorzaken.

3. Behandeling van 
hepatitis C 

3.1 Behandelen = preventie 
van leverkanker

Er bestaat dan wel geen vaccin om 
HCV te voorkomen, er is wel een 
genezende therapie. Momenteel 
bestaat de standaardbehandeling 
uit een combinatie van peginterferon 
en ribavirine. Peginterferon helpt het 
afweersysteem om de virusdeeltjes af 
te breken en de vermenigvuldiging 
ervan te verhinderen, ribavirine is een 
antiviraal middel dat de vermenigvul-
diging van veel virustypes remt. De 
behandelingsduur voor genotypes 1, 
4, 5 en 6 bedraagt (mits een gunstige 
evaluatie na drie maanden therapie) 
48 weken, het genezingspercentage 
is circa 50 procent. Wie genotype 
2 of 3 heeft, wordt gedurende 24 
weken behandeld, het genezingsper-
centage bedraagt circa 80%. Hoe 
vroeger een behandeling start, hoe 
groter de kans op genezing.

Verdwijnt het virus, dan verdwijnt 
meteen ook het hogere risico op 
hepatocellulair carcinoom. HCC 
als gevolg van HCV ontstaat voor-
namelijk in een gevorderd stadium 
van de ziekte (stadium van fibrose 
of littekenvorming F3-F4, waarbij F4 
overeenkomt met cirrose). HCC als 
gevolg van HCV zonder dat eerst 
cirrose is ontstaan, is zeldzaam. 
Zelfs wanneer de patiënt al cirrose 
heeft, dan nog ontstaat duidelijk 
veel minder kanker indien het virus 
is verdwenen. Prof. Nevens: 'Uit 

verscheidene studies blijkt dat het 
hepatitis C-virus wel degelijk de 
oorzaak is van de kanker. Door het 
virus weg te nemen, neem je dus de 
oorzaak weg. Daardoor is HCC 
een van de weinige kankers waarbij 
primaire preventie mogelijk is. Het 
opsporen van hepatitis C is dus een 
vorm van primaire preventie.'

Een studie uit 2007, die ongeveer 
vijfhonderd patiënten in vijf centra 
gedurende verscheidene jaren na hun 
behandeling volgde, toonde aan dat 
hepatitis C-patiënten met gevorderde 
fibrose die succesvol zijn behandeld 
tegen het virus, daadwerkelijk langer 
leven. Ze krijgen veel minder vaak 
leverfalen en leverkanker15. 

Maar wat als de therapie niet 
aanslaat en het virus dus niet ver-
dwijnt? Halen patiënten bij wie de 
chronische infectie evolueert naar 
fibrose en cirrose dan toch nog 
'winst' uit het feit dat ze wisten 
dat ze besmet waren? Prof. Colle: 
'Pat iën ten met c i r rose worden 
om de zes maanden opgevolgd. 
Zo kan een eventueel kankerlet-
sel in een vroeg stadium worden 
ontdekt. Want als het kankerletsel 
nog klein is, kunnen we wel gene-
zend werken.' 

3.2 Zware en dure  
behandeling

Volgens de hepatologen is het dus 
belangrijk om vroegtijdig te weten dat 
je hepatitis C hebt. Indien nodig, 
kan een behandel ing worden 
opgestart om het virus uit te roeien. 
Niet iedereen moet dus worden 
behandeld. Prof. Nevens: 'Niet 
alle patiënten lopen een risico om 
cirrose of leverkanker te ontwikkelen. 
Bij 80% van de chronische dragers 
ontstaat immers geen cirrose. Op 

basis van een aantal tests kunnen 
we vrij goed inschatten of het om 
een rustig dragerschap (waarbij het 
virus wel aanwezig is maar de lever 
weinig of niet aantast, n.v.d.r) gaat 
of niet.' 

Maar waarom zou je niet het zekere 
voor het onzekere nemen en gewoon 
elke patiënt behandelen? Eerst en 
vooral is de behandeling niet alleen 
lang, maar ze kan ook zwaar zijn. 
De meeste patiënten hebben milde 
tot matige bi jwerkingen zoals 
een grieperig gevoel, misselijk-
heid, vermoeidheid en spier- en/
of gewrichtspijnen. Maar bij onge-
veer 20% van de patiënten gaat de 
behandeling gepaard met ernstige 
nevenverschijnselen, waardoor 
de therapie soms vroegtijdig moet 
worden stopgezet. 20 tot 30% van 
de patiënten heeft last van depres-
sie2. Wetenschappers weten nog 
niet precies of die depressie wordt 
veroorzaakt door het virus zelf of een 
gevolg is van de behandeling16. Zo 
blijkt dat hepatitis C-patiënten die met 
peginterferon zijn behandeld, meer 
psychische problemen hebben dan 
hepatitis B-patiënten die dezelfde 
medicatie krijgen. 

De therapie is ook duur. Afhankelijk 
van de lengte van de behandeling 
(24 of 48 weken) kost ze 12.000 
tot 22.000 euro. Wie voldoet aan 
de juiste criteria, krijgt de behande-
ling wel terugbetaald, pijnstillers en 
eventuele antidepressiva niet meege-
rekend. Een kleine duizend patiënten 
per jaar krijgen de therapie terugbe-
taald, aldus prof. Nevens. Dat aantal 
neemt trouwens af. Dat komt enerzijds 
omdat het aantal nieuwe besmettin-
gen daalt en anderzijds omdat er in 
België momenteel alleen terugbetaling 
is voor patiënten die nog nooit een 
behandeling kregen. Herbehandeling 
is momenteel alleen mogelijk voor 
patiënten die eerder al een mono-
therapie met interferon-α17 kregen en 
bij wie de ALT-waarden18 zich toen 
normaliseerden. 

Een kwart van de patiënten die in 
aanmerking komen voor terugbeta-
ling, heeft genotype 2 of 3 en krijgt 
dus de korte behandeling, de rest 

Levercelkanker wordt in de meerderheid  

van de gevallen gediagnosticeerd  

in een stadium waarin  

geen genezende behandeling meer mogelijk is 
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krijgt (na een gunstige evaluatie op 
drie maanden) de lange behande-
ling, zo schat prof. Nevens. 'Die 
verhouding is momenteel wel aan 
het verschuiven. Het aandeel patiën-
ten dat de lange behandeling moet 
krijgen, vermindert. De kosten verbon-
den aan de behandeling van hepatitis 
C voor nieuwe patiënten zullen de 
eerstkomende jaren dus duidelijk 
afnemen,' zegt prof. Nevens. 'Maar', 
voegt hij toe, 'de kost zal opnieuw 
stijgen wanneer binnen enkele jaren 
meer efficiënte medicatie op de markt 
zal komen.'

Ook indien de patiënt nog geen 
behandeling heeft gehad, wordt de 
therapie maar onder bepaalde voor-
waarden terugbetaald. Een aantal 
subgroepen van hepatitis C-patiënten 
valt daardoor op dit moment uit 
de boot, tot ongenoegen van de 
hepatologen en de twee patiëntenver-
enigingen in ons land, de Vereniging 
van Hepatitis C Patiënten (VHC) en 
Carrefour Hépatites - Aide et Contact 
(CHAC). Vooral de Franstalige vereni-
ging (die de belangen van hepatitis 
C- en B-patiënten verdedigt) maakt van 
de terugbetaling een groot strijdpunt. 
Kinderen en jongeren onder achttien 
jaar, patiënten met acute hepatitis 
C-infectie (die pas zijn besmet, bijvoor-
beeld na een prikaccident), patiënten 
met chronische hepatitis C met normale 
leverwaarden in het bloed (verhoogde 
leverwaarden zijn een voorwaarde 
voor terugbetaling) maar met fibrose 
in de lever kunnen momenteel geen 
terugbetaling krijgen. 

Weinig van deze patiënten hoesten 
echter zelf het bedrag voor hun 
behandeling op. Ze krijgen ofwel 
een gratis behandeling in het kader 
van een klinische studie, ofwel 
start de hepatoloog een medisch 
noodprogramma op, waarbij het 

farmaceutisch bedrijf de behandeling 
betaalt. Zo’n programma kan worden 
opgezet voor geneesmiddelen die al 
een handelsvergunning hebben voor 
een bepaalde indicatie. Voor patiën-
ten met een acute hepatitis C-infectie 
maken hepatologen momenteel 
hiervan gebruik. Het aantal patiënten 
met een acute hepatitis C-infectie is 
klein, hoogstens tien à vijftien patiën-
ten per jaar en de genezingskans van 
de in dit geval drie tot zes maanden 
durende behandeling bedraagt maar 
liefst 90%. Het is de vraag of hepa-
tologen voor deze patiënten zullen 
kunnen blijven gebruikmaken van 
een medisch noodprogramma, want 
sinds het KB van 14 december 2006 
betreffende de geneesmiddelen voor 
humaan en diergeneeskundig gebruik 
zijn medische noodprogramma’s veel 
strenger gereglementeerd. 

Dat kinderen en jongeren uit de boot 
vallen, heeft te maken met het feit dat 
de oorspronkelijke registratiestudies 
van de therapie alleen bij volwas-
senen zijn gebeurd. Ook patiënten 
met normale leverwaarden maar met 
fibrose krijgen op dit moment hun 
behandeling niet terugbetaald. Ook 
hier gaat het om een kleine groep. 

De grootste groep patiënten die 
momenteel niet van terugbetaling 
kunnen genieten, zijn patiënten die 
al een behandeling met peginterferon 
en ribavirine achter de rug hebben. 
Een deel van hen reageerde wel op 
de behandeling, maar herviel (relap-
sers), anderen reageerden niet op 

de behandeling (non-responders). 
Relapsers, vooral dan patiënten met 
genotype 2 en 3, zijn goede kan-
didaten voor een herbehandeling, 
maar krijgen op dit moment dus geen 
terugbetaling. Prof. Nevens: 'Er zijn 
gegevens dat bepaalde patiënten die 

nu opnieuw worden behandeld, wel 
degelijk kunnen genezen. Zijn ze na 
drie maanden virusvrij, dan bedraagt 
het genezingspercentage circa 30%.' 
In het najaar van 2008 onderzocht 
het Riziv nog altijd of terugbetaling in 
dit geval wel zou kunnen. 'Daardoor 
zal de totale kostprijs voor de terug-
betaling uiteraard weer stijgen, maar 
het gaat hier slechts om enkele hon-
derden patiënten.'

Tijdens een colloquium in de Senaat 
op 19 mei, naar aanleiding van de 
Werelddag Hepatitis, vergeleek prof. 
Nevens de kostprijs van de gevolgen 
van HCV met die van de behande-
ling. Zijn berekening is gebaseerd op 
de huidige terugbetalingscriteria en de 
huidige slaagpercentages. Voor niet-
behandelde HCV bedraagt de QALY 
(quality adjusted life years of kwaliteits-
volle levensjaren) 24,9 jaar, met een 
gecumuleerde prijs van 25.879 euro, 
behandeling levert een QALY op van 
28,7 jaar voor 24.873 euro19. Op 
langere termijn gezien zullen mensen 
niet alleen langer leven, maar worden 
ook kosten bespaard. 

4. sensibilisering 
rond en opsporing 
van hepatitis C

4.1 Internationaal

Doordat hepatitis C nog altijd niet 
of te laat wordt herkend, sterven 
onnodig mensen aan de gevol-
gen van de infectie. Mogelijk tot 
de helft van de besmette mensen 
in België weet niet dat ze besmet 
zijn. Meer nog, veel Belgen weten 
niet eens wat hepatitis C is, wat 
de risicofactoren en de mogelijke 
gevolgen ervan zijn. Ze verwar-
ren de ziekte met hepatitis A en B 
en denken dat er een vaccin voor 
bestaat. Er kleeft ook een zeker 
stigma aan de ziekte, niet alleen 
omdat ze besmettelijk is. Omdat 
nieuwe besmettingen vooral bij 
druggebruikers voorkomen, wordt 
hepat i t i s  C geassocieerd met 
druggebruik, en omdat het om een 

Doordat hepatitis C nog altijd niet of te laat wordt 

herkend, sterven onnodig mensen aan de gevolgen 

van de infectie. Mogelijk tot de helft van de besmette 

mensen in België weet niet dat ze besmet zijn
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leverziekte gaat, ten onrechte ook 
met alcoholisme.

Patiëntenverenigingen, zowel bij 
ons als in andere Europese landen, 
ijveren al jaren om hepatitis C 
bekender te maken en dringen bij 
de overheid aan op meer aandacht 
voor de problematiek. In Vlaanderen 
bestaat de Vereniging voor Hepatitis 
C Patiënten in 2009 tien jaar. Ze 
werd indertijd vooral opgericht om 
meer ruchtbaarheid te geven aan de 
ziekte. Samen met haar Franstalige 
tegenhanger CHAC is ze lid van de 
Europese vereniging ELPA (European 
Liver Patients Association ), die 
op Europees vlak lobbyt. Op 1 
oktober 2004 werd de eerste, door 
de WGO erkende ‘Werelddag 
Hepatitis’ gehouden, maar tot en 
met 2007 was die dag eigenlijk 
veeleer een Europese dag. 

De  a l l e r ee r s t e  e ch t e  Wor ld 
Hepa t i t i s  Day  me t  u i t s t ra l i ng 
buiten Europa vond plaats op 19 
mei 2008, een initiatief van de 
kersverse, onder impuls van ELPA 
gest ichte ngo World Hepat i t i s 
Alliance, die meer dan tweehon-
derd pat iën tenorganisat ies u i t 
de hele wereld ver tegenwoor -
d ig t  (waaronder ook de VHC 
en CHAC). De dag werd, aldus 
het persbericht20 van de all ian-
tie, in het leven geroepen om te 
reageren op 'de zorgwerkende 
vaststelling dat chronische virale 
hepat i t i s  nergens he t  bewus t -
zi jnsniveau of de pol i t ieke wil 
bereikt om de ziekte in te dijken, 
zoals voor hiv-aids, tuberculose 
en malaria wel het geval is. Dit 
ondanks het fei t dat het aantal 
chronisch geïnfecteerden en het 
jaarli jkse aantal hepati t is B- en 
C-doden even hoog is als voor de 
vermelde ziektes.'

Op 19 mei werd ook de campagne 
Am I number 12 gelanceerd. De 
titel verwijst naar het feit dat één 
op de twaalf mensen in de wereld 
besmet is met hepatitis B of C en 
dat de meerderheid van hen dat 
niet eens weet. 'We zul len de 
enorm hoge en grotendeels ver-
mijdbare dodentol niet kunnen 
reduceren, tenzij meer mensen zich 
bewust worden van hepatitis B en 
C,' aldus Charles Gore,  voorzitter 
van de alliantie, in het persbericht. 
Hepati t is B en C zouden even 
bekend moeten zijn als hiv-aids, 
malaria en tuberculose en zouden 
naast die ziektes moeten staan 
in de Mil lenniumdoelstel l ingen, 
zo luidt het nog. De al l iant ie 
streeft er dan ook naar om hepa-
titis te laten opnemen in de lijst 
van e rns t ige z iek ten  van de 
Wereldgezondheidsorganisatie. 

De World Hepatitis Alliance stelde 
in haar campagne ook nog 12 
asks to the governments, die ze 
tegen 2012 gerealiseerd wil zien. 
Er zijn zes eisen op internationaal 
en zes op nationaal niveau. Op 
internationaal niveau pleiten de 
patiëntenverenigingen voor de 
erkenning van chronisch virale 
hepatitis als een dringend volksge-
zondheidsprobleem; de aanstelling 
van een persoon die de overheids-
strategie nationaal moet sturen; 
de ontwikkeling van een zorgpad 
voor screening, diagnose, doorver-
wijzing en behandeling; duidelijke 
en kwantificeerbare doelstellingen 
voor de vermindering van de inci-
dentie en de prevalentie; duidelijke 
en kwantificeerbare doelstellingen 
voor het verminderen van de sterfte 
en duidelijke en kwantificeerbare 
doels te l l ingen voor screening. 
De eisen op nat ionaal niveau 
betreffen onder andere een doel-

treffende gegevensverzameling en 
publicatie van de nationale inci-
dentie- en prevalentiestatistieken en 
een destigmatiserende sensibilise-
ringscampagne die mensen bewust 
maakt van de ziekte. CHAC en 
VHC stelden al deze eisen op 19 
mei voor in de Senaat, tijdens het 
al eerder vermelde colloquium. 

De World Hepatitis Alliance werkt 
ook aan een Hepatitis Atlas21. Tegen 
2012 moet de atlas zoveel mogelijk 
informatie bevatten over de incidentie, 
prevalentie en mortaliteit van hepati-
tis B en C over de hele wereld. De 
eerste editie, die in mei 2008 werd 
voorgesteld, dient als een soort sja-
bloon en laat vooral zien waar op dit 
moment publiek beschikbare gege-
vens ontbreken. Verder bevat hij ook 
nog een aantal voorbeelden van best 
practices.

Op Europees politiek niveau bestaat 
vooralsnog geen concreet initia-
tief dat gericht is op de preventie 
van hepatitis C. Nochtans erkent 
het European Centre for Disease 
Prevention and Control (ECDC), het 
in 2005 opgerichte EU-agentschap 
dat de Europese aanpak van infec-
tieziekten moet verbeteren, hepatitis 
C als een prioriteit. In maart 2007 
nam het Europees Parlement wel een 
schriftelijke verklaring aan inzake 
hepatitis C22. De verklaring verzoekt 
de Commissie en de Raad om, 
onder meer, 'hepatitis C te onder-
kennen als een dringend probleem 
op het gebied van volksgezondheid 
en in programma’s van toekomstige 
voorzitterschappen van de Raad pri-
oritaire maatregelen aan te geven' en 
'een aanbeveling van de Raad over 
hepatitis C-screening aan te nemen, 
ten einde waarborgen te bieden 
voor vroegtijdige diagnose en een 
bredere toegang tot behandeling en 
zorg.' Het ECDC nam hepatitis C 
alvast op in zijn jaarplan van 2008. 
Het zal een rapport leveren over de 
huidige systematische dataverzame-
ling en een aantal voorstellen doen. 
Dat zou uiteindelijk moeten resulteren 
in een communicatie van de Raad. 
Onderzoek naar hepatitis C is ook 
een van de prioriteiten in het 7de 
Research Framework Programme 

Elk jaar opnieuw pleiten de twee  

patiëntenverenigingen ter gelegenheid  

van de Hepatitisdag voor een betere aanpak  

van de hepatitis B- en C-problematiek
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binnen het kader van hiv-aids, 
malaria en tuberculose23.

4.2 België en Vlaanderen

Op Europees niveau beweegt dus 
het een en ander. Maar hoe zit het in 
België? Elk jaar opnieuw pleiten de 
twee patiëntenverenigingen ter gele-
genheid van de Hepatitisdag voor 
een betere aanpak van de hepati-
tis B- en C-problematiek. Zij krijgen 
hierbij steun van de BASL. De voor-
bije jaren voerden zij verscheidene 
bewustmakingscampagnes, zowel 
voor het grote publiek als voor huisart-
sen. Hepatologen geven ook geregeld 
lezingen voor huisartsen. En de oplei-
ding van artsen besteedt nu meer 
aandacht aan hepatitis C. In 2003 
formuleerde de BASL Belgische richt-
lijnen voor de screening, behandeling 
en preventie van hepatitis C24. Volgens 
de experts hebben al die inspanningen 
wel degelijk vruchten afgeworpen. 
Prof. Nevens en prof. Colle: 'Vroeger 
stelden we diagnoses omdat de patiënt 
hier toevallig op onze afdeling kwam. 
Nu krijgen de hepatologen geregeld 
doorverwijzingen van huisartsen.' 

Uiteraard heeft ons land zo snel 
mogelijk de screening van bloed en 
bloedproducten op hepatitis C inge-
voerd – al in juli 1990. Maar verder 
zijn de inspanningen van de overheid, 
zowel de Vlaamse als de federale, vrij 
mager. De voorbije jaren zijn in de 
Belgische Senaat en de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers een aantal 
voorstellen van resoluties en wetsvoor-
stellen ingediend met betrekking tot 
hepatitis C, maar daaraan is geen 
gevolg gegeven. 

In een parlementaire vraag op 24 
oktober 200625 aan toenmalig minister 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
Rudy Demotte over de dringende nood 
aan informatie over hepatitis C, peilde 
Jacques Germeaux (VLD) of de minister 
op de hoogte was van het gebrek aan 
informatie in verband met hepatitis C 
bij het brede publiek en zelfs bij risico-
groepen. Hij vroeg ook naar eventuele 
maatregelen, zoals een grootschalige 
informatiecampagne en naar de rol 
van de eerstelijnszorg. Voor de organi-

satie van informatie verwees Demotte 
naar de gemeenschappen, 'aangezien 
informatiecampagnes, preventiemaatre-
gelen en epidemiologische monitoring 
meestal onder hun bevoegdheid vallen' 
en naar de patiëntenverenigingen. 
Huisartsen dienden volgens Demotte 
op de hoogte te worden gebracht om 
HCV op te sporen bij hun patiënten uit 
risicogroepen.

Op 28 juni 2008 sprak Jean-Jacques 
Flahaux (MR) minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid Laurette 
Onkelinx aan over de invoering van 
een beleid ter bestrijding van hepa-
titis C26. Flahaux peilde onder meer 
naar de bereidheid van de overheid 
om hepatitis C als een belangrijk en 
dringend gezondheidsprobleem te 
beschouwen en om via sensibilise- 
ringscampagnes het grote publiek 
te informeren over de verschillende 
vormen van hepatitis en de ziekte te 
destigmatiseren. Volgens de minister 
blijft het probleem vandaag vooral 
beperkt tot risicogroepen als drugge-
bruikers. Informatiecampagnes voor 
het grote publiek acht ze dan ook niet 
zinvol. Ze verkiest een goede infor-
matieverstrekking naar risicogroepen 
langs de gepaste kanalen. 

Ook de Vlaamse overheid besteedde 
tot nog toe weinig aandacht aan de 
strijd tegen hepatitis C. In haar ant-
woord op een parlementaire vraag 
van Patricia Ceysens (VLD) op 17 mei 
200027 noemde toenmalig minister 
van Welzijn en Gezondheid Mieke 
Vogels hepatitis C vooral een pro-
bleem van druggebruikers. In haar 
antwoord op een parlementaire 
vraag van Pieter Huybrechts (VB) op 
26 oktober 2005 omtrent een eventu-
ele hepatitis C-informatiecampagne28 
verwees toenmalig Vlaams minister 
van Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin Inge Vervotte naar de mede-
werking van haar kabinet aan de 
Hepatitisdag van de patiëntenvereni-
gingen, naar de prevalentiestudie van 
2003-2004 en naar een programma 
voor spuitenruil. 

4.3 Wat hebben we nodig?

Tot nog toe is er dus geen nationaal 
actieplan ter bestrijding van hepa-
titis (C) en evenmin een actieve of 
systematische opsporing van risico-
groepen, zoals in Frankrijk. Frankrijk is 
in Europa de absolute koploper in de 
strijd tegen hepatitis C. Leverkanker 
maakt er elk jaar veel dodelijke slacht-
offers, waarvan een groot deel als 
gevolg van hepatitis C. Frankrijk heeft 
al jaren een goed lopend actieplan. 
Dankzij vanuit de overheid aange-
stuurde sensibiliseringscampagnes 
voor het grote publiek en huisartsen 
is de detectie van hepatitis C op tien 
jaar tijd verdubbeld. In 1994 wist 
maar 24% van de besmette Fransen 
dat hij/zij besmet was, in 2004 was 
dat percentage gestegen tot 56%. Het 
land voerde onder meer een systeem 
van systematische dataverzameling 
in dat niet alleen de omvang van het 
hepatitis C-probleem maar ook de 
impact van de interventies meet, er 
is mogelijkheid tot een anonieme test 
in verscheidene centra zoals klinieken 
voor gezinsplanning, drugklinieken, 
universiteiten en gevangenissen en er 
zijn doelgerichte mediacampagnes 
om het bewustzijn bij risicogroepen 
te vergroten29. Er is een nationaal 
gratis telefoonnummer en een bijbe-
horende website met informatie voor 
het publiek30. 

Prof. Isabelle Colle: 
‘Patiënten met cirrose worden om 
de  zes maanden opgevolgd. Zo 
kan een eventueel kankerletsel in 
een vroeg stadium worden ontdekt. 
Want als het kankerletsel nog 
klein is, kunnen we wel genezend 
werken.’
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'De ons omringende landen staan 
een stuk verder dan wij,' vindt 
Katrien Lammens, secretaris van de 
VHC. 'Ook het Verenigd Koninkrijk, 
Duitsland en Nederland staan al 
veel verder in hun aanpak van het 
probleem. De laatste twee jaar is het 
verschil met België groter geworden.'

H o e w e l  d e  p r e v a l e n t i e  i n 
Nederland vrij laag geschat wordt 
(15.000 to t  60.000 besmet -
t i ngen ) ,  we rd  i n  2007 een 
hepatitis C-campagne opgestar t 
in opdracht van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
en de Nederlandse Organisatie 
voo r  Gezondhe idsonde rzoek 
en Zorginnovatie (ZonMw). De 
campagne  word t  u i t gevoe rd 
door  he t  Na t ionaa l  I n s t i t uu t 
voor Gezondheidsbevorder ing 
en Ziektepreventie (NIGZ). Dat 
had in maart 2005, in opdracht 
van hetzelfde ministerie, al een 
adviesrapport uitgebracht over de 
informatievoorziening over hepatitis 
C in Nederland31. Met de informa-
tiecampagne sluit de Nederlandse 
minister zich aan bij een advies van 
de Gezondheidsraad. De kern van 
dat advies was dat er geen actieve 
opsporing van risicogroepen moet 
plaatsvinden, maar dat er moet 
ingezet worden op voorlichting. 
De bedoeling van de campagne 
is 'de Nederlandse bevolking te 
informeren over hepatitis C en te  
s t imuleren dat mensen naden-
ken over de vraag of zij mogelijk 
besmet zijn met hepatitis C', zo  
luidt het op de bijhorende website  
www.hebikhepatitis.nl . Mensen die 
risico hebben gelopen, krijgen het 
advies zich te laten testen. 

De campagne werd vanaf juli 2007 
tot en met januari 2008 uitgetest in 
drie proefprojecten: een voor het 
algemeen publiek in de regio’s 
Amersfoort en Apeldoorn, een voor 
Turken, Surinamers en Marokkanen 
in Dordrecht en Rotterdam en een 
voor druggebruikers in Dordrecht 
en Rotterdam. Druggebruikers en 
allochtonen kregen specifieke voor-
lichting, met specifiek materiaal. Het 
algemene publiek kreeg informatie 
via kranten, posters, radiospots, 

fo lders en de bovenvermelde 
website. Met ui tzondering van 
druggebruikers worden mensen die 
risico hebben gelopen op hepatitis 
C naar de huisarts verwezen. De 
huisarts handelt volgens de nieuwe 
standaard 'Virushepatitis en andere 
leveraandoeningen', de aanbeve-
ling van het Nederlandse Huisartsen 
Genootschap (NHG), die in decem-
ber 2007 uitkwam. De campagne 
werd intussen geëvalueerd. Eind 
2008 is beslist dat er in 2009 een 
nationale uitrol komt.

Sensibiliseringscampagnes zijn ide-
aliter – mede – een taak van de 
overheid, menen onze geconsulteerde 
deskundigen. Maar hepatitis C is op 
dit moment geen prioriteit voor de 
federale en Vlaamse overheid. Een 
campagne naar het voorbeeld van 
Beldonor (die tot doel heeft het aantal 
donoren in België te verhogen), is 
volgens prof. Nevens een heel goede 
manier om de algemene bevolking te 
sensibiliseren voor het probleem van 
hepatitis C. Bij de uitwerking moet 
volgens hem een beroep worden 
gedaan op de expertise van het 
werkveld. Een campagne moet ook 
af en toe herhaald worden, jaarlijks 
of tweejaarlijks bijvoorbeeld, zodat 
het probleem niet uit het geheugen 
verdwijnt. 

Niet alleen sensibilisering van de 
algemene bevolking en specifieke 

risicogroepen is belangrijk, ook de 
huisartsen moeten geregeld worden 
'bespeeld'. Wie denkt tot een risi-
cogroep te behoren, komt immers 
in de eerste plaats bij de huisarts 
terecht voor verdere uitleg en een 
eventuele test. Hoe zien huisartsen 
eigenlijk zelf hun rol in deze proble-
matiek? 'Huisartsen werken meestal 
op een vraaggestuurde manier', 
aldus dr. Nathalie Van de Vyver 
van huisartsenvereniging Domus 
Medica (DM). 'Huisartsen zullen 
natuurlijk wel een test op hepatitis C  

overwegen wanneer de leverwaar-
den gestoord blijken te zijn.' Zelf 
beschouwt DM hepatitis C niet als 
een belangrijk gezondheidspro-
bleem. 'Huisartsen worden er zeer 
weinig mee geconfronteerd in de 
dagelijkse praktijk.' In het kader van 
haar convenant met de Vlaamse 
overheid werkt DM vooral rond 
de gezondheidsdoelstellingen. Als 
huisartsen hier hun preventiepijlen 
op richten, hebben ze volgens dr. 
Van de Vyver al veel waargemaakt. 
DM heeft trouwens nog nooit van de 
overheid de opdracht gekregen om 
rond hepatitis C te werken. Daarom 
heeft ze ook (nog) geen aanbeveling 
rond hepatitis C, zoals de NHG in 
Nederland die wel heeft. Belgische 
huisartsen kunnen uiteraard wel een 
beroep doen op de BASL-richtlijnen 
uit 2003. 'Het neerschrijven van 
de evidentie in een aanbeveling is 

www.hebikhepatitis.nl 
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slechts een eerste, nog vrij gemak-
kelijke stap,' voegt dr. Van de Vyver 
toe. 'De volgende is de implemen-
tatie en daar worden vaak geen 
middelen meer voor voorzien.'

Mensen sensibiliseren rond hepati-
tis C is ook volgens DM vooral een 
taak van de overheid. De huisarts 
moet natuurlijk wel een ondersteu-
nende rol spelen. Maar zonder 
ondersteunende instrumenten is 
het voor huisar tsen onbegonnen 
werk om elke patiënt die moge-
li jk risico loopt hierover aan te 
spreken. Huisar tsen kunnen ook 
onmogelijk alle lijsten van risico’s 
voor alle mogelijke ziektes ont-
houden, aldus dr. Van de Vyver. 
Ondersteuning via het Elektronisch 
Medisch Dossier kan al een stap 
vooruit zijn. Komt er een informa-
tiecampagne voor de algemene 
bevolking, dan is er volgens haar 
wel een aanbevel ing voor de 
huisartsen nodig evenals informa-
tieverstrekking aan de huisartsen 
en andere gezondheidswerkers.

Volgens dr. Christine Leyns, die 
een master-na-masterthesis aan het 
onderwerp wijdde, speelt de huis-
arts een fundamentele rol bij de 
diagnose en opvang van de patiënt. 
Zelf kwam ze tijdens haar stage als 
huisarts tot het besef dat haar kennis 
over de ziekte ondermaats was. Uit 
een kleine enquête die ze bij een zes-
tigtal huisartsen hield, blijkt duidelijk 
de behoefte aan meer informatie over 
hepatitis C. Zo denken veel huisartsen 
nog dat hepatitis C een seksueel over-
draagbare ziekte is. Leyns voerde een 
literatuuronderzoek uit en stelde aan 
de hand daarvan een praktijkrichtlijn 
voor huisartsen op. Die bevat ook 
een lijst van risicopersonen bij wie de 
opsporing van hepatitis C te overwe-
gen is. Belangrijk is ook dat huisartsen 
de bijwerkingen van de therapie vol-
doende kennen, zodat patiënten niet 

altijd moeten aankloppen bij de spe-
cialist, aldus Leyns32.

4.4 Screening?

Screening van de alemene bevolking 
op hepatitis C wordt niet aanbevo-
len wegens niet kosteneffectief. In 
sommige landen, zoals Frankrijk, is er 
wel systematische opsporing bij risi-
cogroepen. In België niet. Wat is de 
mening van onze deskundigen?

Prof. Nevens ziet veel heil in een 
proefproject, waarbij in een bepaalde 
Vlaamse regio gedurende een welbe-
paalde periode alle patiënten die in 
de huisartsenpraktijk een bloedtest 
ondergaan, ook een hepatitis C-test 
krijgen (mits ze daarmee instemmen). 
Hij vindt zo een project nodig om het 
probleem bij de Belgische bevolking 
beter in kaart te brengen. Op basis 
daarvan zijn dan conclusies moge-
lijk voor een Belgisch en/of Vlaams 
gezondheidsbeleid op het vlak van 
hepatitis C. 

Ind ien de overhe id een meer 
actieve opsporing van risicogroe-
pen zou overwegen, i s  zeker 
meer onderzoek nodig, meent dr. 
Van de Vyver van DM. De doel-
groepen moeten worden afgelijnd 
en er moet ook berekend worden 
hoeveel mensen moeten worden 
ge sc r eend  om een  bepaa ld 
gezondheidsdoel  te bere iken: 
bi jvoorbeeld, hoeveel  mensen 
moeten een test krijgen vooraleer 
een geval van hepatitis C aan het 
licht komt dat anders niet zou zijn 
ontdekt? Dr. Van de Vyver wijst 
er ook op dat een risicogroepen-
benader ing bi jzonder moei l i jk 
is, zoals ook is gebleken bij de 
hepatitis B-vaccinatie. 

De vraag is ook of iedere hepatitis 
C-drager wel wil weten dat hij of zij 

besmet is? Een deel van de hepatitis 
C-dragers vertoont geen symptomen 
en zal die waarschijnlijk ook nooit 
hebben. Behalve bij heel specifieke 
risicogroepen, zoals intraveneuze 
druggebruikers, is de ziekte weinig 
besmettelijk. Weten dat je hepatitis C 
hebt, heeft implicaties, zowel emotio-
neel, sociaal als medisch. Niet elke 
patiënt weet daar even goed mee om 
te gaan. 

Een andere zaak is het opvolgen 
van patiënten met gevorderd lever-
lijden als gevolg van hepatitis C 
voor hepatocellulair carcinoom. 
Dat heeft wel degelijk zin, menen 
prof .  Col le en prof .  Nevens. 
Wordt de kanker in een vroegtijdig 
stadium ontdekt, dan is genezing 
mogelijk en kan de patiënt dus 
worden gered.

5. psychosociale 
omkadering van 
hepatitis C-patiënten
Een van de hoofdtaken van de 
patiëntenvereniging is het bieden 
van een luisterend oor aan hepatitis 
C-patiënten. Weten dat je hepatitis C 
hebt, is voor veel patiënten een zware 
last om dragen. 'Alhoewel hepatitis 
C niet erg besmettelijk is, voelen heel 
wat patiënten dat niet zo aan,' vertelt 
Katrien Lammens van de VHC. 'Ze 
beleven hun ziekte veel meer in de 
sfeer van hiv. Een grote groep ervaart 
de ziekte als een zwaar stigma. Veel 
patiënten verzwijgen de ziekte ook 
voor hun omgeving, bijvoorbeeld voor 
hun werkgever.' Zoals gezegd heeft het 
slechte imago van hepatitis C ook te 
maken met het feit dat velen de ziekte 
beschouwen als een aandoening van 
drugverslaafden. Veel chronische hepa-
titis C-dragers vinden het ook lastig dat 
ze niet weten hoe hun infectie zal evo-
lueren, ook al krijgen ze herhaaldelijk 
te horen dat slechts een minderheid 
complicaties krijgt. 

Hoewel de voorbije jaren veel 
vooruitgang is geboekt, blijft het 
probleem van depressie bij hepa-
ti t is C volgens Katrien Lammens 

Huisartsen zullen natuurlijk wel een test op hepatitis C 

overwegen wanneer de leverwaarden  

gestoord blijken te zijn
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Het chronisch HCV-dragerschap 
heef t  ook f inanc ië le  impl ica -
t ies. Wie chronisch drager is, 
heef t  minder toegang to t  ver -
zekeringen als schuldsaldo- en 
hospitalisatieverzekering.

Uit een schriftelijke enquête van 
het onderzoeksbureau IPSOS in 
2006 onder 565 hepatitis B-, C- 
en D-patiënten in opdracht van 
CHAC33  bleek, onder meer, dat 
de meerderheid van de patiën-
ten de ziekte als een handicap 
beschouwt (64%). 56% vindt niet 
dat het een ziekte is waar vri j 
gemakkel i jk mee te leven val t , 
65% vindt niet dat het om een 
ziekte gaat zonder gevolgen voor 
de gezondheid, 58% vindt niet 
dat het om een ziekte gaat die 

nog altijd onderschat. 'Het virus 
op zich is al een stempel, net 
als de depressie. Wie de twee 
samen  doo rmaak t ,  hee f t  he t 
extra zwaar.' Prof. Colle en prof. 
Nevens schatten dat 10 tot 20% 
van hun patiënten antidepressiva 
kr i jgt. Pat iënten met een voor -
geschiedenis van depressie of 
met matige depressie die onder 
cont ro le i s ,  k r i jgen prevent ie f 
antidepressiva voorgeschreven. 
Patiënten die te labiel zijn, wordt 
therapie afgeraden. In sommige 
ziekenhuizen maakt een psychi-
ater of psycholoog deel uit van 
het behandelende team. Maar 
volgens Katrien Lammens wordt 
de depressie niet al t i jd onder -
kend. Patiënten vertellen niet alles 
aan hun arts. 

Veel patiënten verzwijgen de ziekte voor hun omgeving. Het slechte 
imago van hepatitis C heeft ook te maken met het feit dat velen de 
ziekte beschouwen als een aandoening van drugverslaafden. 

vrij gemakkelijk medisch te verzor-
gen is. 59% van de respondenten 
beleeft de vermoeidheid als een 
handicap. 22% van de respon-
den ten  gee f t  aan rege lma t ig 
geneesmiddelen te nemen om het 
moreel op te krikken. 71% vindt 
de ant ihepat i t i sbehandel ingen 
moeilijk te verdragen.

Uit de verhalen die de Vlaamse 
pa t iën tenveren ig ing te  horen 
krijgt, blijkt duidelijk de nood aan 
een betere opvang van hepatitis 
C-patiënten. Zelfs na een succes-
volle behandeling hebben patiënten 
nog nood aan zorg, aldus Lammens. 
'Eens het virus is verdwenen, is de 
behandelende arts klaar. Maar niet 
alle patiënten herstellen even vlug. 
Sommige patiënten herstellen nooit 
helemaal, ze blijven wankel en 
depressief, ze blijven moe.'

Patiënten zouden vanaf de diag-
nose in  een ech t  zorg t ra jec t 
moeten zitten, zodat ze weten dat 
ze in goede handen zijn, aldus 
Katr ien Lammens. 'Dat is heel 
belangrijk om de therapie vol te 
houden. Patiënten moeten kunnen 
terugvallen op iemand, een vaste 
hepatitisverpleegkundige bijvoor-
beeld, wanneer ze last hebben van 
de bijwerkingen van de therapie 
of wanneer ze een luisterend oor 
willen. Vandaag is het medische 
team dat de patiënt begeleidt, te 
veel gericht op behandelen.' 

Ook voor mensen die niet reageer-
den op de therapie of hervielen en 
niet meer in behandeling zijn, is het 
belangrijk om in dat zorgtraject te 
kunnen blijven. Katrien Lammens: 
'Die mensen vallen vaak in een 
zwart gat. Ze hebben niemand 
meer om op terug te vallen. Ook 
dat draagt ertoe bij dat mensen 
veel zwaarder aan hun ziekte 
tillen.' Patiënten die niet genezen 
zijn na een behandeling, worden 
wel meestal om de zes tot twaalf 
maanden opgevolgd door hun arts 
en worden vaak op de hoogte 
gehouden van nieuwere behan-
delingen die ze eventueel kunnen 
volgen in het kader van onderzoek, 
aldus nog prof. Colle.
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Enkele beleidsvoorstellen

•		Hepatitis	C	moet	nog	altijd	worden	beschouwd	als	een	probleem	van	de	volksgezondheid.	Er	is	een	gebrek	aan	gege-
vens om een goed beeld te krijgen van de problematiek van hepatitis C in België op dit moment. Meer en grondiger 
onderzoek is nodig naar prevalentie en incidentie, risicogroepen en huidige transmissiewegen. 

•	Het	meldingssysteem	van	nieuwe	gevallen	van	hepatitis	C	moet	worden	herzien.	De	meldingsplicht	moet	correct	worden	
nageleefd en beter worden gecontroleerd, zodat we over betrouwbare incidentiecijfers kunnen beschikken.

•	Er	is	nood	aan	een	Belgisch	hepatitis	C-register,	met	sekse,	leeftijd	op	moment	van	besmetting,	stadium	op	moment	van	
diagnose, transmissieweg, eventuele behandeling, enzovoort. Dit register is nodig om het probleem van hepatitis C in 
ons land juist te kunnen inschatten en een goed gezondheidsbeleid met betrekking tot hepatitis C te voeren.

•	De	Belgische	bevolking	weet	nog	te	weinig	over	hepatitis	C.	Er	is	nood	aan	overheidsgestuurde	of	door	de	overheid	
ondersteunde, destigmatiserende voorlichtingscampagnes, die regelmatig worden herhaald. Mensen moeten bewust 
gemaakt worden van hun potentiële risico op hepatitis C, zodat ze zich kunnen laten testen indien ze dat willen. Ook 
zorgverstrekkers moeten voldoende voorlichting krijgen.

•	Er	is	onderzoek	nodig	naar	de	beste	benadering	van	specifieke	risicogroepen.

•	De	terugbetaling	van	de	therapie	voor	hepatitis	C	moet	voortdurend	worden	geëvalueerd	in	het	licht	van	nieuwe	weten-
schappelijke inzichten en nieuwe therapieën. De volgende groepen moeten terugbetaling krijgen: patiënten met acute 
hepatitis C; patiënten onder de achttien met hepatitis C; patiënten met normale leverwaarden maar met fibrose in de 
lever en patiënten die eerder al een behandeling kregen met peginterferon en ribavirine, maar hervielen.

•	Er	is	nood	aan	een	betere	psychosociale	omkadering	van	hepatitis	C-patiënten.	Ze	hebben	nood	aan	een	eigen	zorgtra-
ject, dat niet alleen toegespitst is op behandelen. 

•	Kortom:	er	is	nood	aan	een	nationaal	plan	ter	bestrijding	van	hepatitis	C,	met	een	samenhangende	aanpak	van	onder-
zoek, preventie, sensibilisering, opsporing, behandeling en begeleiding van patiënten. Dit vergt een samenwerking tussen 
de federale overheid en de gemeenschappen.

Cathy rigolle
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