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Als je kanker hebt in Vlaanderen, ben je beter af als 

borstkankerpatiënt dan als darm- of prostaatkankerpa-

tiënt. Dat is een van de opvallende vaststellingen van 

het onderzoek dat de VLK deed naar de organisatie van 

de psychosociale zorg in Vlaamse ziekenhuizen. Voor de 

VLK kan dit niet. Elke kankerpatiënt heeft recht op kwa-

liteitsvolle psychosociale zorg en de hele gemeenschap 

heeft recht op een adequaat preventiebeleid.

Sinds 2004 publiceert de VLK daarom elk jaar een onder-

zoeksrapport met een kritische kijk op het kankerbeleid. 

In elk rapport brengen we een grondige analyse van en-

kele knelpunten in de kankerzorg en de kankerpreventie. 

Dit jaar namen we vier thema’s onder de loep: de orga-

nisatie van de psychosociale zorg in de ziekenhuizen, de 

ontwikkeling en beschikbaarheid van weesgeneesmid-

delen voor kanker, het Vlaamse regeringsbeleid in de 

voorbije legislatuur met een blik op de plannen voor de 

toekomst, en de maatregelen die het Nationaal Kanker-

plan in 2009 uitvaardigde. 

Dankzij het Nationaal Kankerplan 2008-2010 beschik-

ken ziekenhuizen sinds 1 juli 2008 over extra middelen 

om sociaal werkers, psychologen en verpleegkundigen 

aan te werven voor een betere psychosociale en ver-

pleegkundige kankerzorg. Voor de VLK is dit een be-

langrijke stap vooruit. Maar de extra middelen moeten 

uiteraard ten goede komen van een betere omkadering 

van de patiënten. Daarom onderzocht de VLK in acht 

Vlaamse ziekenhuizen hoe de psychosociale zorg voor 

patiënten met darmkanker, borstkanker en prostaatkan-

ker is georganiseerd en hoe die zorg zich ontwikkelt.

Het blijkt dat er grote verschillen bestaan tussen de 

psychosociale omkadering voor borstkankerpatiënten 

en de psychosociale zorg voor darm- en prostaatkanker-

patiënten. Borstkankerpatiënten krijgen systematisch 

psychosociale zorg. Zij hebben in de verschillende fa-

ses van het zorgtraject minstens één contact met een 

psychosociaal zorgverstrekker. Bij darm- en prostaat-

kankerpatiënten verloopt de psychosociale zorg veel 

minder systematisch. Zij krijgen psychosociale zorg op 

aanvraag van een arts, een verpleegkundige of de pa-

tiënt zelf. Maar de zorg op aanvraag komt moeilijk van 

de grond, o.a. omdat verschillende artsen wantrouwig 

staan tegenover de beschikbare psychosociale zorg of 

het moeilijk hebben om hun werkwijze aan te passen 

aan de aanwezigheid van psychosociale zorgverstrek-

kers. Dit leidt tot grote verschillen in de psychosociale 

steun aan verschillende types patiënten.

 

Maar wellicht is er beterschap op komst. De extra mid-

delen van het kankerplan hebben heel wat in beweging 

gebracht in de ziekenhuizen. In zeven van de acht on-

derzochte ziekenhuizen is extra personeel aangeworven 

voor psychosociale kankerzorg. In alle ziekenhuizen 

lopen initiatieven om de psychosociale zorg te verbe-

teren. Die moeten ervoor zorgen dat psychosociale zorg 

niet meer afhankelijk is van het type kanker.

In dit onderzoeksrapport formuleert de VLK enkele voor-

stellen om dit doel sneller te bereiken. Ze pleit voor een 

uitgebreid overleg tussen alle personen die kankerzorg 

binnen een ziekenhuis verstrekken, waarbij  afspraken 

gemaakt worden over die psychosociale zorg. Afspraken 

over wie welke zorg biedt in de verschillende fases van 

het zorgtraject. Die afspraken moeten worden opgeno-

men in het multidisciplinair oncologisch handboek, een 

boek waarover elk ziekenhuis moet beschikken en dat 

nu al afspraken bevat over het verloop van de behan-

deling en de verwijzing van kankerpatiënten. De VLK 

vraagt aan de overheid om goed op te volgen wat er met 

de extra middelen voor de psychosociale zorg gebeurt 

en te garanderen dat ze ten goede komen van een be-

tere psychosociale zorg voor alle kankerpatiënten.

Enkele initiatieven in het Nationaal Kankerplan 2008-

2010 bewijzen dat de overheid aandacht heeft voor de 

kwaliteit van de psychosociale zorg. Er wordt gewerkt 

aan een opleiding over communicatie met de kanker-

patiënt, voor artsen en andere zorgverstrekkers. Die 

opleiding zou in 2010 moeten starten. Daarnaast komt 

er in de twee landsgedeelten ook een opleiding voor 

oncopsychologen. Het is de bedoeling dat die opleiding 

een master na master met een internationaal erkend 

certifi caat wordt en van start gaat in het academiejaar 

2010-2011.

De VLK is tevreden met deze initiatieven uit het Kan-

kerplan, maar zal de inspanningen van de ziekenhuizen 

en de overheid kritisch blijven volgen. Het kan immers 

niet dat je diagnose bepaalt of je kunt rekenen op goede 

psychosociale zorg of niet. Daarnaast is het voor de VLK 

onbegrijpelijk dat de minister van Volksgezondheid in-

stemde met een uitstel van een totaal rookverbod in de 

horeca tot uiterlijk half 2014. Dit ondergraaft immers 

de preventie-inspanningen van haar kankerplan. De VLK 

roept de federale politici op om ervoor te zorgen dat dit 

rookverbod alsnog van kracht wordt begin 2012.

Wivina Demeester – De Meyer

Voorzitter Vlaamse Liga tegen Kanker

Elke kankerpatiënt heeft recht op
     goede psychosociale zorg

Woord voorafWoord vooraf
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De organisatie van de psychosociale
   zorg in acht Vlaamse ziekenhuizen

Het Nationaal Kankerplan (zie p. 49) heeft nieuwe middelen 

vrijgemaakt voor de psychosociale kankerzorg. Naar aanleiding 

hiervan onderzochten we in acht ziekenhuizen (drie universitaire 

ziekenhuizen, drie algemene ziekenhuizen met een gespecialiseerd 

oncologisch zorgprogramma en twee algemene ziekenhuizen met 

een zorgprogramma voor oncologische basiszorg) de organisatie 

en de inhoud van de 

psychosociale zorg 

voor patiënten met 

darmkanker, borst-

kanker en prostaat-

kanker en recente 

ontwikkelingen in die 

psychosociale zorg. We baseerden ons onderzoek op documenten 

van de betrokken ziekenhuizen en psychosociale supportteams en 

interviews met sleutelfi guren uit de psychosociale zorg (artsen, 

sociaal werkers, psychologen, begeleidingsverpleegkundigen). 

Dit onderzoek kadert in de missie van de VLK om het recht op 

kwaliteitsvolle psychosociale zorg van elke kankerpatiënt mee te 

realiseren.

Uit het onderzoek blijkt dat de ziekenhuizen met de bijkomende 

middelen van het kankerplan vooral psychologen aanwerven. Bij 

sociaal werkers en begeleidingsverpleegkundigen is de perso-

neelsuitbreiding veel kleiner. De belangrijkste doelstelling van de 

geïnterviewde psychosociale zorgverstrekkers is om totaalzorg te 

bieden: naast de lichamelijke zorg moet er in de ziekenhuizen 

ook aandacht zijn voor 

psychische en sociale 

zorg. De doelgroep zijn in 

de eerste plaats patiënten 

en hun naasten. De 

psychosociale ondersteu-

ning van andere mogelijke 

doelgroepen, zoals artsen en verpleegkundigen, is nog minder 

ontwikkeld. Artsen staan hier ook niet altijd voor open. 

De psychosociale zorg verschilt nu nog sterk afhankelijk van het 

type kanker. Borstkankerpatiënten kunnen rekenen op systemati-

sche psychosociale zorg gedurende het volledige zorgtraject of een 

deel ervan: in de verschillende fases is er minstens één contact 

Dit onderzoek kadert in de missie van de VLK om het recht op 

kwaliteitsvolle psychosociale zorg van elke kankerpatiënt 

mee te realiseren

SAMENVATTING

Dit onder

kwaliteits

Ward Rommel
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met een psychosociaal zorgverstrekker. De zorg wordt dan verder 

aangepast aan de individuele noden. Bij darm- en prostaatkan-

kerpatiënten gebeurt dit veel minder systematisch en wordt psy-

chosociale zorg verstrekt op aanvraag van een arts, een verpleeg-

kundige of de patiënt zelf. Maar de zorg op aanvraag komt vaak 

moeilijk van de grond, omdat verschillende artsen wantrouwig 

staan tegenover de beschikbare psychosociale zorg of het moeilijk 

hebben om hun werkwijze aan te passen aan de aanwezigheid 

van psychosociale zorgverstrekkers. In de onderzochte zieken-

huizen lopen momenteel initiatieven om de psychosociale zorg 

voor darm- en prostaatkankerpatiënten verder te ontwikkelen. Die 

initiatieven zullen een antwoord moeten bieden op verschillende 

uitdagingen: de terughoudendheid van artsen tegenover de nieuw 

aangeworven psychosociale zorgverstrekkers; een onduidelijke 

taakverdeling en spanningen tussen sociaal werkers en psycholo-

gen, tussen verpleegkundigen en begeleidingsverpleegkundigen en 

tussen het palliatieve supportteam en de andere psycho-oncolo-

gische zorgverstrekkers; het ontbreken van goede begeleiding van 

de nieuw aangeworven psychologen en onzekerheid over de beste 

manier om een psychosociaal zorgtraject te organiseren. Andere 

frequent vermelde tekorten: tijdgebrek bij sociaal werkers omwille 

van de toenemende administratie en de kortere opnameduur, een 

tekort aan gesprekslokalen en communicatieproblemen tussen 

ziekenhuis- en thuiszorg. 

Op basis van het onderzoek formuleert de VLK enkele voorstellen 

die kunnen helpen om de psychosociale zorg voor kankerpatiënten 

te verbeteren. 

1)  De noden en de voorkeuren van de patiënt en niet die van de 

ziekenhuisorganisatie moeten de vorm en de inhoud van de 

psychosociale zorg bepalen. 

2)  Het multidisciplinair oncologisch handboek moet afspraken 

bevatten over de psychosociale zorg in het ziekenhuis. 

3)  Die afspraken moeten tot stand komen in uitgebreid overleg 

tussen de betrokken zorgverstrekkers, om tegenstrijdige ver-

wachtingen weg te nemen.

4)  Er zouden richtlijnen moeten komen over de opleiding, de 

bijscholing en de intervisies van zorgverstrekkers in de psycho-

sociale kankerzorg. 

5)  Om patiënten met potentiële problemen op tijd te identifi ce-

ren en de werklast te beperken, kunnen screeningsinstrumen-

ten nuttig zijn.

6)  De psychosociale zorgverstrekkers moeten zorgen dat ze 

duidelijk zichtbaar zijn in het ziekenhuis en deelnemen aan 

patiëntenoverleg. Ze moeten zich via verschillende kanalen 

(website, folders, e-mails...) herhaaldelijk bekendmaken.

7)  Toegang tot onderdelen van het elektronisch medisch dossier 

(EMD) en de andere informaticasystemen in een ziekenhuis is 

belangrijk voor de psychosociale zorgverstrekkers om informa-

tie in te winnen over patiënten en om feedback te geven aan 

andere zorgverstrekkers. Als psychosociale gegevens ingevoerd 

worden in het EMD, moet dit gebeuren met respect voor de 

privacy van de patiënt. Het EMD kan enkel gegevens bevatten 

die echt nodig zijn voor andere zorgverstrekkers en enkel die 

zorgverstrekkers voor wie de psychosociale informatie nuttig is, 

mogen er toegang toe hebben.

1

22222
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INLEIDING

Volgens het ‘Charter van de psychosociale 

rechten van de kankerpatiënt’ heeft elke 

kankerpatiënt recht op kwaliteitsvolle 

psychosociale zorg1. Maar uit onderzoek 

voor het jaarlijks onderzoeksrapport2 van 

de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) en 

uit ervaringen van de sociale dienst van 

de VLK blijkt dat de psychische en sociale 

omkadering van kankerpatiënten sterk af-

hangt van de diagnose en van het zieken-

huis waar zij terechtkomen. Om de ach-

tergrond van die verschillen duidelijker 

in kaart te brengen, onderzocht de VLK 

de organisatie en de inhoud van de psy-

chosociale zorg in acht Vlaamse zieken-

huizen. Een bijkomende reden voor dit 

onderzoek is dat ziekenhuizen sinds juli 

2008 dankzij het Nationaal Kankerplan 

een beroep kunnen doen op bijkomende 

middelen voor psychosociale zorg. Het is 

interessant om na te gaan hoe ziekenhui-

zen die middelen inzetten.

Het onderzoek gaat over de psychoso-

ciale zorg die op het moment van het 

onderzoek (maart-juni 2009) geboden 

werd in de acht ziekenhuizen en over de 

ontwikkelingen als gevolg van de nieuwe 

middelen. ‘Psychosociale zorg’ wordt hier 

beperkt tot zorg door zorgverstrekkers die 

psychosociale zorg als hoofdtaak hebben. 

Het gaat natuurlijk om sociaal werkers en 

psychologen, maar ook om ‘begeleidings-

verpleegkundigen’, die geheel of gedeel-

telijk vrijgesteld zijn van lichamelijke 

verpleegkundige zorg om patiënten te 

informeren en te ondersteunen. Sommige 

begeleidingsverpleegkundigen specialise-

ren zich in patiënten met een bepaalde 

diagnose, zoals de borstverpleegkundi-

gen, maar er zijn ook begeleidingsver-

pleegkundigen die zich niet beperken tot 

één type kankerpatiënten. Uiteraard ver-

strekken ook andere verpleegkundigen en 

artsen psychosociale zorg, maar die zorg 

komt niet aan bod in dit onderzoek. Dat 

is uiteraard een belangrijke beperking, 

maar ze was nodig om het onderzoek be-

heersbaar te houden.

We proberen de psychosociale zorg in 

kaart te brengen voor drie types kanker-

patiënten: darm-, borst- en prostaatkan-

kerpatiënten. Borstkanker is de vaakst 

voorkomende kanker bij vrouwen, pros-

taatkanker is de vaakst voorkomende kan-

ker bij manen en darmkanker komt zowel 

bij mannen als vrouwen vaak voor3.

 

De acht onderzochte ziekenhuizen zijn 

verspreid over de Vlaamse Gemeenschap. 

Bij de selectie hielden we geen rekening 

met de organisatie en de inhoud van de 

psychosociale zorg in de ziekenhuizen, 

maar we wilden wel dat verschillende zie-

kenhuistypes vertegenwoordigd waren. 

Daarom onderzochten we drie universi-

taire ziekenhuizen (UZ1,UZ2,UZ3), drie 

ziekenhuizen met een gespecialiseerd 

zorgprogramma en een borstkliniek (ZP1, 

ZP2, ZP3) en twee ziekenhuizen met een 

basiszorgprogramma (BP1, BP2). Alge-

mene ziekenhuizen in België kunnen 

een oncologisch basiszorgprogramma of 

een gespecialiseerd oncologisch zorgpro-

gramma4 aanbieden. Het gespecialiseerde 

zorgprogramma biedt meer geavanceerde 

diagnostische mogelijkheden en een bre-

der gamma van behandelingsmogelijk-

heden. Sinds 2007 kunnen ziekenhuizen 

met een gespecialiseerd oncologisch 

zorgprogramma ook erkend worden voor 

het gespecialiseerd oncologisch zorgpro-

gramma borstkanker (kortweg borstkli-

niek). Een ziekenhuis met een borstkli-

niek moet minimaal 150 patiënten met 

borstkanker per jaar behandelen en be-

schikken over verschillende artsen die ge-

specialiseerd zijn in de behandeling van 

borstkanker. De borstkliniek moet ook 

een beroep kunnen doen op een gespe-

cialiseerde borstverpleegkundige en een 

psycholoog5. Universitaire ziekenhuizen 

verschillen van andere ziekenhuizen door 

het aanbieden van topklinische zorg en 

een sterke betrokkenheid bij het klinisch 

onderzoek6. De drie onderzochte uni-

versitaire ziekenhuizen beschikken over 

het gespecialiseerd oncologisch zorgpro-

gramma en over een borstkliniek.

We onderzochten de organisatie van de 

psychosociale zorg in de ziekenhuizen aan 

 Tabel 1. De respondenten

UZ1 UZ2 UZ3 ZP1 ZP2 ZP3 BP1 BP2 Totaal

1 directielid 1 1

2 arts 0 3 2 1 1 1 1 1 10

3
sociaal werker (maatschappelijk 

assistent of sociaal verpleegkundige)
2 3 3 1 1 1 3 1 15

4
begeleidings-verpleegkundige 

(bv. borstverpleegkundige)
1 0 0 2 2 2 0 1 8

5 psycholoog 1 2 3 2 2 2 1 1 14

6 revalidatiedeskundige 1 1

Totaal 5 8 8 6 6 7 5 4 49

De psychische en sociale omkadering van kankerpatiënten 

hangt sterk af van de diagnose en van het ziekenhuis 

waar zij terechtkomen

De psychi

hangt ste
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de hand van documenten (jaarplan, visie-

tekst, jaarverslag…) en interviews met 

sleutelfi guren uit de psychosociale zorg. 

We wilden ten minste de volgende per-

sonen interviewen: een arts die een co-

ordinerende rol speelt in de oncologische 

zorg, een sociaal werker (maatschappelijk 

assistent of sociaal verpleegkundige) en 

een psycholoog. Die doelstelling werd 

gehaald, op één ziekenhuis na waar we 

geen arts interviewden. Na die interviews 

beslisten we of er nog bijkomende inter-

views nodig waren om de psychosociale 

zorg goed in kaart te brengen. Dat bleek 

doorgaans ook nodig (zie tabel 1). 

1. DE ONTWIKKELING 
VAN HET PERSONEELS-
KADER IN DE 
PSYCHOSOCIALE 
KANKERZORG

De voorbije jaren heeft de overheid ver-

scheidene maatregelen genomen die 

zorgden voor een ruimer personeelskader 

in de psychosociale kankerzorg. Sinds 

2001 beschikken ziekenhuizen verplicht 

over een palliatief supportteam (PST), 

dat ten minste bestaat uit een gespeci-

aliseerde arts, een verpleegkundige en 

een psycholoog. Er is sindsdien ook fi -

nanciering voor dit team, dat zich richt 

op het verspreiden van een palliatieve 

zorgcultuur in het ziekenhuis. Palliatie-

ve zorg is er voor patiënten die binnen 

afzienbare tijd gaan sterven. Vaak gaat 

het om patiënten met kanker. Het palli-

atieve supportteam verstrekt niet alleen 

lichamelijke en spirituele zorg, maar ook 

sociale en psychische zorg7. Sinds 2003 

moet elk algemeen ziekenhuis ook be-

schikken over een psychosociaal support-

team bestaande uit een psycholoog, een 

sociaal werker of sociaal verpleegkundige 

en een psychiater. Dit team moet de pa-

tiënt gedurende de volledige behandeling 

kunnen volgen4. In 2003 werd nog geen 

specifi eke fi nanciering voor de psychoso-

ciale supportteams voorzien. Sinds 2007 

kunnen ziekenhuizen met een borstkli-

niek subsidies krijgen voor 1 VTE borst-

verpleegkundige en ½ VTE psycholoog5. 

Sinds juli 2008 kunnen ziekenhuizen als 

gevolg van het kankerplan van minister 

Onkelinx ook subsidies krijgen voor psy-

chologen, sociaal werkers en gespeciali-

seerde verpleegkundigen8. Het plan voor-

ziet in de aanwerving van één psycholoog 

per 250 multidisciplinaire oncologische 

consulten (MOC), waar artsen van ver-

schillende specialiteiten overleggen over 

de behandeling van een patiënt, één on-

coverpleegkundige per 250 MOC’s en één 

sociaal werker per 500 MOC’s.

Vóór het Nationaal Kankerplan boden de 

ziekenhuizen uiteraard ook al psycho-

sociale zorg aan. Dit blijkt ook uit de 

interviews. Borstverpleegkundigen en 

psychologen in de borstkliniek waren al 

vóór het kankerplan aanwezig (UZ2, ZP1, 

ZP2). De acht onderzochte ziekenhuizen 

hadden ook al langer een sociale dienst, 

bemand door sociaal werkers. Het aanbod 

aan psychologen was echter beperkt. In 

UZ1 was er bijvoorbeeld tot voor kort één 

psycholoog beschikbaar voor kankerpa-

tiënten. Die moest dan ook vaak achter 

de feiten aanhollen. BP2 had al vóór het 

kankerplan een begeleidingsverpleegkun-

dige en een sociale dienst. Er was één 

psycholoog in het ziekenhuis, die slechts 

weinig tijd kon vrijmaken voor kanker-

patiënten. In BP1 verstrekten al twee 

psychologen een deel van hun tijd psy-

cho-oncologische zorg, maar de patiënt 

moest wel een bijdrage betalen per con-

tact. Andere ziekenhuizen fi nancierden de 

psychologen met bijdragen van de artsen, 

met geld van externe fi nanciers en met 

de middelen voor het palliatieve support-

team. Geld van externe fi nanciers was 

vaak gebonden aan tijdelijke projecten, 

waardoor psychologen snel weer weggin-

gen omdat de fi nanciering afl iep of omdat 

ze elders een beter arbeidscontract kon-

den krijgen.

Op het moment van de interviews had-

den de onderzochte ziekenhuizen met 

het geld van het kankerplan personeel 

aangeworven, met uitzondering van BP1. 

BP1 kent voorlopig geen personeelsuit-

breiding, maar sinds de middelen van het 

kankerplan beschikbaar zijn, is een con-

tact met de psycholoog gratis geworden. 

In de eerste plaats werden psychologen 

aangeworven, maar ook gespecialiseerde 

verpleegkundigen. In Tabel 2 vermelden 

we enkel de gespecialiseerde verpleeg-

kundigen die de rol van begeleidingsver-

pleegkundige vervullen. Er zijn ook nog 

andere verpleegkundigen aangeworven 

met middelen van het Nationaal Kanker-

plan, maar de klemtoon van hun werk ligt 

Psychologen Sociaal werkers Begeleidingsverpleegkundigen

Uitbreiding sinds 

NKP

Totaal na uitbrei-

ding

Uitbreiding

 sinds NKP

Totaal na uit-

breiding

Uitbreiding

sinds NKP

Totaal na uitbreiding

UZ1 2 3,55 1 ?  0 ?

UZ2 3 4,4 0 1,5 0 ?

UZ3 6 ? 0 ? 0 ?

ZP1 1,5 2,5 0,5 1 2 3

ZP2 2 3,5 0,75 1,5 2,25 3,75

ZP3 2 3 1,45 3,45 0,8 2,4

BP1 0 0,25 0 0,75 0 0

BP2 1 1 0 1 1 1,8

Tabel 2. Personeelsuitbreiding in de psychosociale kankerzorg als gevolg van het kankerplan (in VTE)
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niet op psychosociale zorg. Op het mo-

ment van de interviews waren niet alle 

in de tabel vermelde aanwervingen al 

gebeurd, maar ze waren wel gepland. Op 

de sociale diensten is de uitbreiding tot 

nu toe beperkt. Volgens het kankerplan 

kunnen ziekenhuizen twee keer zoveel 

psychologen als sociaal werkers aanwer-

ven, maar in de realiteit is het aantal 

aangeworven sociaal werkers vaak kleiner 

dan de helft van het aantal aangeworven 

psychologen.

Verschillende ziekenhuizen (UZ3, ZP3) 

gebruiken een deel van de middelen van 

het kankerplan niet voor personeelsuit-

breiding, maar wel voor de fi nanciering 

van al aanwezige zorgverstrekkers, zoals 

sociaal werkers en begeleidingsverpleeg-

kundigen die vóór het kankerplan uit an-

dere middelen werden betaald. Het geld 

dient ook niet altijd uitsluitend voor on-

cologische zorg. Sommige ziekenhuizen 

(bv. UZ2 en ZP2) gebruiken het geld (ge-

deeltelijk) voor de hele sociale dienst. 

Die praktijk, in combinatie met onduide-

lijke communicatie van de directie over 

de inzet van de middelen, zorgt in deze 

ziekenhuizen voor ontevredenheid bij de 

sociaal werkers die met kankerpatiënten 

werken. 

Door de nieuwe middelen en de personeels-

uitbreiding kent de psychosociale kanker-

zorg in de acht ziekenhuizen een sterke 

verandering. De ziekenhuizen denken nog 

na hoe ze de middelen en het nieuwe per-

soneel het best kunnen inzetten. De nieuw 

aangeworven psychologen moeten nog op-

geleid worden. In dit veranderingsproces 

volgen de ziekenhuizen twee grote strate-

gieën. Soms werken ze de psychosociale 

omkadering voor enkele kankers verder uit 

(bv. ZP1), soms proberen ze de zorg voor 

elke kankerpatiënt op een hoger niveau te 

tillen (bv. UZ2, UZ3). In één ziekenhuis 

spreken de respondenten elkaar tegen over 

de gevolgde strategie (ZP2). 

2. DE INHOUD VAN 
DE PSYCHOSOCIALE 
KANKERZORG

2.1. Doelstelling van de psycho-

sociale zorg

We vroegen de respondenten naar de 

doelstelling van de psychosociale zorg 

in hun ziekenhuis aan de hand van een 

open vraag. Het antwoord op die vraag is 

niet noodzakelijk volledig. Zo vermeldde 

enkel in ZP1 en ZP3 een respondent ‘het 

beslissingsproces over de behandeling 

ondersteunen’. Misschien ondersteunt de 

psychosociale zorg ook in andere zie-

kenhuizen het beslissingsproces, maar 

dachten de respondenten er niet aan om 

dit te vermelden als doelstelling. Wel-

licht geven de antwoorden op de open 

vraag wel een idee van de doelstellingen 

die in de verschillende ziekenhuizen het 

belangrijkst zijn. In elk ziekenhuis be-

hoort ‘psychische steun bieden’ tot de 

doelstellingen van psychosociale zorg. 

Psychische steun wordt omschreven als 

emotionele steun, ondersteuning van de 

draagkracht, de preventie van crisissitua-

ties en steun bij verwerkingsproblemen. 

Ook sociale steun, in de zin van allerlei 

hulp bij het aanvragen van uitkeringen 

en praktische regelingen zoals bij ontslag 

uit het ziekenhuis, is overal een doel van 

psychosociale zorg. In zeven ziekenhui-

zen streeft psychosociale zorg een vorm 

van ‘totaalzorg7‘ na: met niet enkel aan-

dacht voor het lichamelijke, maar voor 

elk aspect van het mens-zijn. Dit vinden 

we terug in omschrijvingen als ‘onder-

steuning en begeleiding op lichamelijk en 

geestelijk niveau’, ‘de zieke is naast het 

medisch gebeuren ook een echtgenoot, 

vader, moeder’, ‘het welzijn van mensen 

naast puur het medische’, ‘een totale 

aanpak’, ‘levenskwaliteit in alle aspecten’, 

‘dat mensen in al hun facetten aan bod 

komen’; ‘aandacht bieden aan de mens 

achter de patiënt’. Een andere frequente 

doelstelling is informatie bieden over de 

behandeling en de lichamelijke impact 

daarvan. Doelstellingen die de respon-

denten van drie of minder ziekenhuizen 

opnoemen, zijn revalidatie, ondersteu-

ning van het beslissingsproces over de 

behandeling, een vertrouwensfi guur tij-

dens het volledige zorgtraject aanbieden, 

opvang in crisismomenten, het zorgtra-

ject vlotter laten verlopen en extra tijd 

vrijmaken voor de patiënt.

2.2. Doelgroep

In elk onderzocht ziekenhuis behoren de 

patiënt en zijn naasten tot de doelgroep 

van de psychosociale zorgverstrekkers. We 

vroegen of dat ook geldt voor artsen en 

verpleegkundigen. Sociaal werkers en psy-

chologen zouden artsen en verpleegkun-

digen immers psychische steun kunnen 

bieden of coachen en inhoudelijke raad 

geven bij de communicatie tussen zorg-

verstrekkers en patiënten. 

Maar tot nu toe is de zorg voor en onder-

steuning van de zorgenden in verschillen-

de ziekenhuizen nog weinig uitgebouwd. 

In ZP2 behoort dit niet tot het mandaat 

van de psychosociale zorgverstrekkers. 

Zij ondersteunen elkaar en andere zorg-

verstrekkers wel als iemand het moeilijk 

heeft, maar dit is geen uitgebouwde psy-

chosociale zorg. Het gaat meer om steun 

die mensen elkaar nu eenmaal geven in 

dagelijkse contacten (UZ2, ZP1, ZP2, BP2). 

De psychosociale ondersteuning voor de 

zorgverstrekkers die wel bestaat, richt 

zich vooral op verpleegkundigen. Het 

gaat om tips over hoe verpleegkundigen 

kunnen communiceren met bepaalde pa-

tiënten of om ventilatiemomenten voor 

verpleegkundigen (BP1). In UZ1 bieden 

sociaal verpleegkundigen en psychologen 

op individuele basis steun aan verpleeg-

kundigen, maar dit verloopt niet georga-

niseerd of gestructureerd. In UZ3 komen 

verpleegkundigen langs bij de psycholoog 

met problemen die ze ervaren als gevolg 

van hun stresserende baan. In ZP3 geven 

borstverpleegkundigen bijscholing aan 

collega’s die werken met borstkanker-

patiënten. Op de afdeling algemene on-

cologie zijn er ook intervisies voor alle 

zorgverstrekkers in de kankerzorg.

Sociaal werkers en psychologen zouden artsen en verpleegkundigen 

psychische steun kunnen bieden of coachen en inhoudelijke raad 

geven bij de communicatie tussen zorgverstrekkers en patiënten

SSociaal we

ppsychisch

bij
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Vooral artsen zijn geen evidente doel-

groep. Psychologen hebben het gevoel 

dat veel artsen niet openstaan voor psy-

chosociale ondersteuning voor zichzelf, al 

zijn er wel grote verschillen (UZ2). Artsen 

praten niet of moeilijker over hun emoties, 

zegt een psycholoog in BP1. Verschillende 

geïnterviewde artsen denken ook niet 

meteen aan zichzelf als mogelijke doel-

groep (ZP3), hoewel enkelen wel erkennen 

dat psychosociale steun of educatie over 

de communicatie tussen arts en patiënt 

(BP2) nuttig zou kunnen zijn. 

I: Zijn de zorgverstrekkers een doel-

groep? 

Arts: Wie zouden ze dan moeten onder-

steunen, de verpleegkundigen? 

I: Misschien ook de artsen? 

Arts: Dat is een goede vraag. Dat weet 

ik niet. Met de intervisie komen we 

daar gedeeltelijk aan tegemoet. Er 

komen ook artsen, maar voor hen is de 

drempel iets hoger om hun problemen 

in groep te vertellen. Ik denk dat die 

intervisie een goede aanzet is om burn-

out te vermijden. (ZP3)

De prioriteit moet bij de patiënt liggen, 

menen enkele geïnterviewde artsen. Zelfs 

met de nieuwe middelen is er geen tijd 

om elke patiënt te begeleiden. De psy-

chosociale zorg schiet haar doel voorbij 

als ze dan in de zorgverstrekkers zelf gaat 

investeren (ZP2, UZ2).

In sommige ziekenhuizen zien artsen zich 

wel als doelgroep (BP2, UZ2), omdat zij 

ook een grote emotionele last ervaren en 

vaak moeilijke gesprekken moeten voe-

ren. Maar de zorg voor de artsen is nog 

niet uitgebouwd: 

Arts: Wij hebben toch ook een moeilijk 

verwerkingsproces. Artsen zouden wel 

meer getraind mogen worden in het 

omgaan met de mensen en met ons 

eigen probleem daarbij. Dus niet alleen 

opleiding maar begeleiding. Daar is 

hier eigenlijk nog niet over gesproken, 

maar ik zou er wel voorstander van 

zijn. (BP2)

Als er steun aan artsen is, ligt die vaak op 

het individuele niveau. In ZP2 bellen artsen 

soms naar psychologen en sociaal werkers 

om hen te vergezellen bij een slechtnieuws-

gesprek of om raad te vragen over de om-

gang met een patiënt. Ook in UZ1 en UZ3 

vragen artsen soms raad aan een psycho-

loog over hoe ze het best met een patiënt 

omgaan. Ze vragen advies over de com-

municatie met de patiënt, maar niet over 

hun eigen emotionele belasting. In UZ2 

probeert de psycholoog artsen individueel 

te benaderen en te duiden waarom een pa-

tiënt op een bepaalde manier reageert.

In ZP1 biedt het palliatieve supportteam 

steun aan zorgverstrekkers, maar in de rui-

mere psychosociale zorg staat die nog in 

de kinderschoenen. In ZP3 is er psycho-

sociale steun aan zorgverstrekkers die be-

trokken zijn bij een euthanasieprocedure.

2.3. Het zorgtraject

We geven hier een stand van zaken van 

het psychosociaal zorgtraject voor pati-

enten met borst-, darm- en prostaatkan-

ker op het ogenblik van de interviews. Dit 

is een momentopname op een ogenblik 

dat de zorg in volle evolutie is.

Sinds het kankerplan zit de hertekening 

van de psychosociale zorg in verschil-

lende ziekenhuizen in een verschillende 

fase. Sommige ziekenhuizen hebben al 

personeel aangeworven en de psychosoci-

ale zorg al gedeeltelijk aangepast (ZP1), 

andere moeten nog bijkomend personeel 

aanwerven (BP2, UZ2), een derde groep 

heeft al bijkomend personeel aangewor-

ven, maar de zorg op het terrein is nog 

weinig veranderd. Ze zijn nog volop aan 

het nadenken en overleggen met de art-

sen over een nieuwe manier om de zorg 

te organiseren. In alle ziekenhuizen leven 

nog veel vragen over hoe alles precies 

moet georganiseerd worden. Het bijko-

mende personeel maakt in elk geval meer 

specialisatie mogelijk. In plaats van één 

psycholoog die alle kankerpatiënten op-

volgt, kunnen psychologen in de grotere 

ziekenhuizen zich nu op één groep kan-

kerpatiënten richten. Zo kunnen ze beter 

op de hoogte zijn van de medische be-

handelingen en de verwerkingsproblemen 

bij elke pathologie (UZ1).

Bij de beschrijving van de zorgtrajecten 

spreken we van systematische zorg wan-

neer een psychosociaal zorgverstrekker 

in een bepaalde fase van het zorgtraject 

systematisch contact heeft met elke pati-

ent. Er is psychosociale zorg op aanvraag 

Veel artsen staan niet open voor psychosociale ondersteuning voor zichzelf, al zijn er wel grote 

verschillen.

De psychosociale ondersteuning voor de zorgverstrekkers 

richt zich vooral op verpleegkundigen

DDe psycho

richt zich 
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als er geen systematisch contact is, maar 

wel zorg op vraag van de patiënt of na 

doorverwijzing van een arts of verpleeg-

kundige. Het is ook mogelijk dat de zorg 

er niet is (‘neen’ in Tabel 3) of dat door-

verwezen wordt naar een ander zieken-

huis voor een onderdeel van de behande-

ling of de psychosociale zorg.

2.3.1. Diagnostische fase

Psychosociale zorg kan starten zodra een 

patiënt zich met een klacht tot een arts 

wendt. De diagnostische fase duurt tot 

het duidelijk is welke aandoening de pati-

ent heeft en in welke fase de aandoening 

zich bevindt.

Borstkanker

In zes van de acht onderzochte zieken-

huizen is er in de diagnostische fase sys-

tematisch contact met een psychosociaal 

zorgverstrekker. De borstverpleegkundige, 

een algemene begeleidingsverpleegkun-

dige of een sociaal werker vangt de pa-

tiënt op na de diagnosemededeling (UZ2, 

UZ3, ZP1, ZP3, BP2) of woont de diag-

nosemededeling bij (UZ1). In ZP2 wonen 

de borstverpleegkundigen in principe de 

diagnosemededeling bij, maar in de prak-

tijk loopt dit wel eens mis. 

In BP1 is er nog geen systematisch con-

tact in de diagnostische fase. De dokter 

kan de borstverpleegkundige contacte-

ren. Hij informeert de mensen ook over 

het bestaan van de borstverpleegkundige, 

maar er komen nog maar weinig mensen 

bij haar terecht. 

Ook psychologen spelen een rol in deze 

fase. In UZ1 probeert de psycholoog 

elke patiënt in de diagnostische fase te 

zien. De andere ziekenhuizen bieden psy-

chologische ondersteuning (UZ2) of de 

borstverpleegkundige of arts verwijzen 

door indien zij dat nodig vinden (UZ3, 

ZP1, ZP3), bijvoorbeeld in crisissituaties 

(ZP2). Tijdens de consultaties is de psy-

choloog stand-by in ZP3. Het komt ook 

voor dat de sociaal werker op aanvraag 

werkt (BP2). 

Darmkanker

In de diagnostische fase van darmkanker 

is psychosociale hulp in geen enkel zie-

kenhuis gesystematiseerd. De arts kan er 

wel een psycholoog (ZP1, ZP3, UZ1, UZ2, 

UZ3) of sociaal werker (ZP2, BP1, BP2, 

UZ2, UZ3) bijroepen, als hij denkt dat 

daar nood aan is.

Verschillende ziekenhuizen werken aan 

een systematisering (ZP1, ZP2). In ZP1 

is het psychosociale supportteam vra-

gende partij voor een systematisch con-

tact bij de diagnosemededeling, maar de 

artsen zijn hier voorlopig niet toe te mo-

tiveren. Volgens de leden van het team 

geven de artsen hiervoor de volgende 

redenen: de artsen vinden het belang-

rijk om de slechtnieuwsmededeling zelf 

te doen, zonder betrokkenheid van een 

lid van het psychosociale supportteam. 

De artsen kunnen niet lang op voorhand 

plannen wanneer ze het slechte nieuws 

gaan geven. Gastro-enterologen zouden 

pas vlak voor het consult, op basis van 

onderzoeksresultaten van andere artsen, 

zien dat iemand kanker heeft. Dan is het 

te laat om er nog iemand anders bij te 

roepen. Ze geven het slechte nieuws niet 

in één maar in verschillende gesprekken, 

in stukjes. In BP1 wil de sociale dienst 

meer gesystematiseerd gaan werken, al 

vreest men in dit geval een personeels-

tekort.

Prostaatkanker

De psychosociale begeleiding bij pros-

taatkanker in de fase van de diagnoseme-

dedeling gebeurt in principe op aanvraag. 

Maar in de praktijk is doorverwijzing naar 

een psychosociaal zorgverstrekker in 

verschillende ziekenhuizen afwezig of 

zeldzaam. In UZ3 bijvoorbeeld krijgt de 

sociaal werker die normaal gebeld moet 

worden bij problemen bij de diagnoseme-

dedeling geen oproepen. Het is voor haar 

onduidelijk wat er tijdens de consultatie 

gebeurt. Hetzelfde stellen we vast in ZP1: 

‘Voor prostaatkanker is er bij ons nog al-

tijd geen traject. De artsen vinden dat ze 

de begeleiding zelf goed doen en wensen 

geen extra ondersteuning.’

2.3.2. Behandelingsfase

De behandelingsfase loopt van de start 

tot het einde van de behandeling en kan 

chirurgie, radiotherapie en chemothera-

pie omvatten. 

Borstkanker

In deze fase is de psychosociale zorg in 

elk bestudeerd ziekenhuis ten minste ge-

deeltelijk gesystematiseerd. Er zijn stan-

daardcontacten met een psychosociaal 

zorgverstrekker in de operatiefase en in 

de fase van de chemotherapie. Bij radio-

therapie is er contact op aanvraag (ZP1, 

ZP3) of systematisch contact bij het be-

gin van de therapie (UZ1, UZ3, ZP2). BP1, 

BP2 en UZ3 verwijzen voor de bestraling 

door naar andere ziekenhuizen. 

Deze contacten zijn in handen van borst-

verpleegkundigen (ZP1, ZP2, BP1, BP2) 

of sociaal werkers (UZ2). In ZP3 is er een 

verschil tussen patiënten in de dagkli-

niek en op de afdeling oncologie. In de 

dagkliniek gaat de borstverpleegkundige 

elke dag langs en een sociaal werker kan 

langsgaan als er vragen zijn. Op de ver-

pleegafdeling oncologie is er in principe 

systematisch contact met de sociaal wer-

ker (hoewel dit wegens tijdgebrek niet 

altijd lukt).

Het zorgtraject voor borstkankerpatiën-

ten omvat doorgaans richtlijnen over de 

informatie die bij standaardcontacten 

wordt verstrekt (bv. over de prothese, het 

lymfoedeem, het behandelingsplan, soci-

Een deel van de artsen wil de 

slechtnieuwsmededeling zelf doen, 

zonder betrokkenheid van een lid van 

het psychosociale supportteam.
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ale voorzieningen) en over de vragen die 

zeker gesteld moeten worden, zoals over 

de beleving van de patiënten (UZ1, UZ2, 

ZP1, ZP2, ZP3).

Naast de vaste contactmomenten zijn 

uiteraard ook bijkomende contacten mo-

gelijk als patiënten tussendoor vragen 

hebben (UZ2). Ook in een gesystemati-

seerd traject is er dus nog ruimte voor 

afstemming op de individuele wensen. De 

borstverpleegkundigen in ZP2 gaan bij-

voorbeeld mee naar de operatiezaal, maar 

enkel indien de patiënt dit wenst.

Hoewel er systematisering is, lukt dit niet 

altijd volledig. Er vallen mensen door de 

mazen van het net (UZ1, ZP3). In UZ3 

vrezen de psychosociale zorgverstrekkers 

dat ze patiënten gaan mislopen omdat ze 

in tijdnood beginnen te komen.

 

De psycholoog heeft tijdens de behan-

deling contacten op aanvraag in BP1 en 

UZ3. In UZ3 wordt minder dan de helft van 

de mensen doorverwezen naar de psycho-

loog. Dat doorverwijzen moet volgens de 

psycholoog nog meer een automatisme 

worden. Maar in sommige ziekenhuizen 

zijn er ook standaardcontacten tussen 

patiënt en psycholoog (UZ2, ZP1, ZP3). 

In UZ2 probeert de psycholoog zich in de 

dagkliniek aan iedereen voor te stellen, 

om de drempel voor een contact met de 

psycholoog weg te nemen (ZP3).

Darmkanker

Bij darmkanker is het zorgtraject duide-

lijk minder gesystematiseerd. In ZP1 en 

BP2 is er systematisch psychosociale zorg 

door een begeleidingsverpleegkundige 

tijdens de chemotherapie. In ZP1 wordt 

elke patiënt in principe gecontacteerd bij 

het aanbrengen van de poortkatheter. In 

UZ1 krijgt iedereen die chemotherapie of 

radiotherapie krijgt minstens één bezoek 

van een sociaal verpleegkundige. Die 

geeft dan informatie over de behandeling 

en de sociale voorzieningen en informeert 

naar de ziektebeleving. 

Ook hier is er binnen de gesystematiseerde 

onderdelen van het zorgtraject nog ruim-

te voor individuele afstemming. In BP2 

bijvoorbeeld komt de sociaal werker op 

aanvraag bij een patiënt. In UZ1 hangen 

verdere bezoeken van de sociaal verpleeg-

kundige af van de noden van een patiënt.

De systematisering werkt in de praktijk 

nog niet altijd goed. In ZP1 krijgen de 

psychosociale zorgverstrekkers niet altijd 

de nodige informatie om patiënten op het 

geplande moment te kunnen bereiken. 

Dit zorgt voor frustratie. De betrokken 

zorgverstrekkers proberen dit op te los-

sen door elke week de arts te contacteren 

die de poorten plaatst en aan te dringen 

op tijdige informatie. Ook in UZ1 vallen 

mensen door de mazen van het net.

In ZP1 starten de begeleidingsverpleeg-

kundigen de chemotherapie op. Dit was 

oorspronkelijk niet het geval, maar het 

blijkt goed te werken om een verpleeg-

kundige handeling te combineren met 

psychosociale steun. 

Voor de rest is er zorg op aanvraag van 

de patiënt, de arts of het verpleegkundig 

team, door een begeleidingsverpleegkun-

dige, sociaal werker of psycholoog, tijdens 

de chemotherapie, de radiotherapie of de 

chirurgische fase (UZ1, UZ2, UZ3, ZP1, 

ZP2, ZP3, BP1). Soms is er zorg op aan-

vraag, maar wordt voor bepaalde groepen 

wel een uitzondering gemaakt. De soci-

ale dienst in UZ2 benadert bijvoorbeeld 

systematisch sommige groepen, zoals al-

leenstaande ouderen. De tijd om iedereen 

te bezoeken, ontbreekt. De sociale dienst 

in UZ2 legt de klemtoon op de verpleeg-

afdeling, maar zou ook in de dagkliniek 

veel meer patiënten kunnen helpen. Ook 

hiervoor ontbreekt de tijd.

De zorg op aanvraag werkt volgens de 

respondenten nog niet altijd even goed. 

De psychosociale zorgverstrekkers van 

ZP1 worden weinig opgeroepen in de 

chirurgische fase van de behandeling. 

De chirurgen nemen een afwachtende 

houding aan tegenover de psychosociale 

zorgverstrekkers. De verpleegkundigen op 

de chirurgische afdeling zouden het psy-

chosociale team zien als een bedreiging 

voor de rol die zij spelen in de stomazorg. 

In ZP2 zijn de begeleidingsverpleegkun-

digen en psychologen nog weinig inge-

burgerd op de verpleegafdeling gastro-

enterologie en heelkunde. Zij kunnen 

sinds kort opgeroepen worden, maar het 

gebeurt nog weinig. Het zorgtraject tij-

dens de behandeling is nog in uitwerking. 

In de toekomst zou er volgens hen meer 

systematiek moeten komen. In ZP3 heeft 

de gastro-enterologie een aparte dagkli-

niek voor chemotherapie, waar de bege-

leiding en nazorg weinig uitgebouwd is. 

Prostaatkanker

Systematisering in de behandelingsfase 

bij prostaatkanker is zeldzaam. In BP2 

volgt de oncologisch verpleegkundige 

systematisch elke patiënt op die chemo-

therapie krijgt, ook de prostaatkanker-

patiënten. De sociaal werker komt erbij 

op vraag. In BP1 stuurt de oncoloog elke 

patiënt die chemotherapie moet krijgen 

naar een sociaal werker. In UZ1 krijgt 

iedereen die chemotherapie of radiothe-

rapie krijgt minstens één bezoek van een 

sociaal verpleegkundige.

In andere ziekenhuizen en andere ziek-

tefases in de vermelde ziekenhuizen is er 

psychosociale zorg voor prostaatkankerpa-

tiënten op aanvraag. In verschillende zie-

kenhuizen vinden de respondenten dat die 

oproepen nog zeldzaam zijn (ZP2). In UZ3 

staat de sociaal werker voor 0,30 VTE op 

de verpleegafdeling urologie, wat lang niet 

voldoende is om alle patiënten te kunnen 

bereiken. Zij stelt vast dat er hoogst zel-

den een psycholoog naar de verpleegafde-

ling urologie wordt geroepen. 

Er zijn wel pogingen om de zorg meer te 

systematiseren, bijvoorbeeld in ZP2. Dit 

De begeleidingsverpleegkundigen starten de chemotherapie op.

Dit was oorspronkelijk niet het geval, maar het blijkt goed te 

werken om een verpleegkundige handeling te combineren met 

psychosociale steun

DDe begele

Dit was o
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kan botsen op verschillende verwach-

tingen van de artsen. In ZP1 stellen de 

psychosociale zorgverstrekkers vast dat 

de radiotherapeut meer systematisering 

wil, maar de chirurg ziet voorlopig nog 

geen meerwaarde in een grotere rol voor 

de psychosociale zorgverstrekkers.

 

2.3.3. Revalidatie

In ZP1, ZP2 en UZ3 is er enkel een re-

validatieprogramma voor borstkankerpa-

tiënten. ZP2 heeft wel plannen om het 

revalidatieprogramma uit te breiden tot 

andere patiëntengroepen. 

In ZP3, UZ1 en UZ2 is er revalidatie voor 

elke curatief behandelde kankerpatiënt. 

In beide ziekenhuizen neemt slechts een 

klein deel van de patiënten deel, in hoofd-

zaak vrouwen met borstkanker. In UZ2 is 

het revalidatieprogramma pas opgestart, 

maar er is voorlopig nog geen psychoso-

ciaal luik aan gekoppeld. Mensen worden 

voor revalidatie nog vaak doorverwezen 

naar een ander ziekenhuis. 

BP1 en BP2 hebben geen revalidatiepro-

gramma, maar verwijzen soms door naar 

een ziekenhuis waar wel een revalidatie-

programma is.

2.3.4. Remissie

Contacten met de psychosociale zorg in de 

fase van de remissie (verdwijning van de 

ziekteverschijnselen)  zijn er doorgaans 

op aanvraag van de patiënt of van de arts 

die op consultatie een probleem vast-

stelt. Er is wel systematisering in BP2. 

De oncologisch verpleegkundige belt de 

patiënten enkele keren op en stelt dan 

enkele vragen en geeft informatie. Veel 

mensen vallen immers in een gat als de 

therapie voorbij is, zegt ze. In ZP3 krij-

gen borstkankerpatiënten twee weken en 

zes maanden na de operatie een vragen-

lijst thuis toegestuurd. Afhankelijk van 

de score neemt de psycholoog contact 

op met hen om ze door te sturen naar 

iemand die hen kan helpen.

In UZ1 is er tijdens de remissie geen sys-

tematische opvolging meer. Sociaal ver-

pleegkundigen leggen zelf geen contact. 

Op vraag van de patiënt of de arts bie-

den ze wel steun. Volgens de psycholoog 

hebben patiënten in deze fase de meeste 

zorg nodig. Ze maakt hier dan ook veel tijd 

voor vrij. In UZ2 is er begeleiding door een 

psycholoog als de arts tijdens een contro-

leconsultatie een probleem vaststelt en 

doorverwijst. Patiënten zelf nemen zelden 

contact op, zelfs als je duidelijk maakt dat 

ze nog kunnen bellen, zegt een psycho-

loog. De begeleiding in deze fase hangt 

dan ook in grote mate af van de aandacht 

van de arts voor dit probleem. Dit beves-

tigen de ervaringen in ZP1. Hoewel pati-

enten verder afspraken kunnen maken met 

psychosociale zorgverstrekkers, vallen de 

contacten in deze fase meestal stil. Door-

verwijzing in de fase van remissie en na-

zorg lopen moeilijk, maar de psychologen 

in UZ2 en ZP2 zien niet goed hoe je dit 

beter kunt uitbouwen. 

In ZP2 zeggen de sociaal werker en de 

borstverpleegkundige aan patiënten dat 

ze hen nog kunnen bellen na de behande-

ling. Dit brengt veel extra werk met zich 

mee en behoort niet echt tot hun taak, 

zegt de sociaal werker. De psycholoog die 

niet in de borstkliniek werkt, geeft men-

sen ook de boodschap dat ze nog contact 

kunnen opnemen. In ZP3 zijn er beperkte 

contacten met de sociaal werker, bijvoor-

beeld als mensen langskomen met een 

formulier om in te vullen. In BP1 verwijst 

de psycholoog mensen door naar hulpver-

leners uit de thuiszorg. In UZ3 kunnen 

kankerpatiënten in remissie altijd bellen 

naar de sociaal werker en de psycholoog.

Veel psychosociale zorgverstrekkers stel-

len zich de vraag hoe lang de nazorg 

moet lopen en of en tot wanneer pati-

enten hen van thuis uit moeten kunnen 

contacteren. Hierover leven verschillende 

meningen. Veel psychosociale werkers 

zijn ervan overtuigd dat veel problemen 

pas opduiken na de behandeling. Dan 

komt de nood aan psychosociale steun 

net het sterkst naar voor, zegt een psy-

choloog in UZ1. Maar er is te weinig tijd 

om de zorg voor mensen die nog in be-

handeling zijn te combineren met het 

onbeperkt opvolgen van wie in remissie 

is. De begeleidingsverpleegkundige van 

ZP2 vindt dat ze zich moet beperken tot 

problemen in het ziekenhuis. Ze vreest 

anders de werkdruk niet meer aan te kun-

nen. Er moet dan wel een goede infor-

matie-uitwisseling zijn met mensen in de 

thuiszorg. Enkele psychologen (in ZP2 en 

UZ2) blijven mensen na de behandeling 

nog opvolgen wanneer hun problemen te 

maken hebben met de ziektebeleving. Als 

andere problemen opduiken, sturen ze 

door. Een psycholoog in ZP2 probeert het 

aantal contacten te beperken tot twee à 

drie. Indien mensen meer nodig hebben, 

verwijst ze door. Ze probeert dit te beper-

ken omdat ze er wil zijn voor de mensen 

die nog in behandeling zijn. In UZ3 volgt 

een psycholoog patiënten indien nodig 

tot een jaar na de behandeling.

2.3.5. Herval

In sommige ziekenhuizen is de zorg ge-

systematiseerd wanneer patiënten her-

vallen. In UZ1 is er bij herval een ge-

sprek met de borstverpleegkundigen of 

de sociaal werkers. Ook de psycholoog is 

hierbij betrokken. Ze is sterk bezig met 

vragen over de levenseindeproblematiek. 

In BP2 is er systematische opvang door 

de oncologisch verpleegkundige. In ZP1 

pikken de begeleiders uit de eerdere fases 

de draad weer op. In de terminale fase 

gebeurt de zorg in overleg met het pallia-

tieve supportteam, dat soms ook de zorg 

overneemt. 

Het traject in de fase van herval is niet 

overal gesystematiseerd. De contacten 

hangen dan af van doorverwijzing door 

een andere zorgverstrekker of een vraag 

van de patiënt (UZ2). Maar soms zijn er 

problemen met de doorverwijzing naar de 

psychosociale zorgverstrekkers. In ZP2 

volgen de borstverpleegkundigen mensen 

bij herval in principe verder op, maar de 

Veel psychosociale zorgverstrekkers stellen zich de vraag hoe 

lang de nazorg moet lopen en of en tot wanneer patiënten hen 

van thuis uit moeten kunnen contacteren

Veel psych

lang de n
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oncologen denken er niet altijd aan hen 

te verwittigen. In ZP2 komt de psycho-

loog op aanvraag bij hervallen borstkan-

kerpatiënten. Voor darm- en prostaatkan-

ker kan de psycholoog nu al opgeroepen 

worden, maar de zorg bij herval moet nog 

uitgewerkt worden. Het PST neemt over 

als mensen terminaal worden. In BP1 

vindt de psycholoog dat er in die fase te 

weinig continuïteit is. Bij herval kan ze 

opnieuw ingeschakeld worden, maar ze 

weet het niet altijd als mensen weer in 

het ziekenhuis komen. 

In UZ3 is het gesystematiseerde traject 

voor borstkankerpatiënten beperkt tot 

de curatieve fase. Bij herval is hulp van 

sociaal werkers en een psycholoog be-

schikbaar op aanvraag. Hetzelfde geldt 

voor darmkanker en prostaatkanker. De 

begeleiding van prostaatkankerpatiënten 

hangt af van de afdeling waar ze terecht-

komen. Bij herval worden patiënten soms 

opgevolgd op urologie, anderen op de af-

deling algemene oncologie. Die afdeling 

heeft een psycholoog, die is er niet op 

urologie. De psychosociale zorgverstrek-

kers in UZ3 die werken bij darmkanker-

patiënten, zeggen dat hun zorg zich toe-

spitst op mensen die hervallen zijn en op 

patiënten met een slechte prognose. Er is 

geen tijd genoeg om iedereen te zien, dus 

concentreren ze zich op de personen met 

de grootste problemen.

2.3.6. Conclusie

Tabel 3 vat de psychosociale zorgtra-

jecten voor darm-, borst- en prostaat-

kankerpatiënten in de acht bestudeerde 

ziekenhuizen samen. De cijfers geven aan 

in hoeveel ziekenhuizen er zorg van een 

bepaalde vorm is bij een bepaald type 

kanker in een bepaalde fase van het zorg-

traject. In de diagnostische fase bieden 

zeven ziekenhuizen bijvoorbeeld syste-

matische zorg aan borstkankerpatiënten. 

De tabel maakt duidelijk dat er momen-

teel grote verschillen zijn tussen de drie 

types kanker. Voor borstkankerpatiënten 

is psychosociale zorg veel meer gesyste-

matiseerd dan voor darm- en prostaat-

kanker. Het ontbreken van psychosociale 

zorg in een bepaalde fase treffen we en-

kel aan bij darmkanker en prostaatkanker 

en niet bij borstkanker. 

De respondenten geven verschillende 

redenen voor die verschillen. Voor borst-

Tabel 3. Samenvatting van de psychosociale zorgtrajecten

Systematisch Op aanvraag Doorverwijzing Nee Ontbrekende waarden*

Diagnose borstkanker 7 1 0 0 0

darmkanker 0 7 0 0 1

prostaatkanker 0 6 0 0 2

Chirurgie borstkanker 8 0 0 0 0

darmkanker 0 7 0 0 1

prostaatkanker 0 7 0 0 1

Chemotherapie borstkanker 8 0 0 0 0

darmkanker 3 5 0 0 0

prostaatkanker 3 5 0 0 0

Radiotherapie borstkanker 4 1 2 0 1

darmkanker 1 4 2 0 1

prostaatkanker 1 4 2 0 1

Revalidatie borstkanker 0 5 3 0 0

darmkanker 0 2 3 3 0

prostaatkanker 0 2 3 3 0

Remissie borstkanker 2 6 0 0 0

darmkanker 1 6 1 0 0

prostaatkanker 1 6 1 0 0

Herval borstkanker 3 3 0 0 2

darmkanker 3 3 0 0 2

prostaatkanker 3 3 0 0 2

*ontbrekende waarde: aantal ziekenhuizen waarvoor binnen een bepaalde fase en voor een bepaalde kanker geen gegevens beschikbaar zijn.

Momenteel zijn er grote verschillen tussen de drie type kanker. 

Voor borstkankerpatiënten is psychosociale zorg veel meer 

gesystematiseerd dan voor darm- en prostaatkankerpatiënten

MMomentee

Voor borst
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kanker was er al vroeger overheidssteun 

voor een psycholoog en een gespeciali-

seerde verpleegkundige. De artsen die 

borstkanker behandelen, waren zelf vra-

gende partij voor psychosociale zorg. 

De goed georganiseerde zelfhulpgroepen 

voor borstkankerpatiënten pleiten in 

de ziekenhuizen al een tijd voor goede 

psychosociale zorg. Borstkanker is in de 

media zeer sterk aanwezig. Borstkan-

kerpatiënten volgen meestal een duide-

lijk behandelingstraject, waardoor het 

gemakkelijker zou zijn om de zorg voor 

mensen met borstkanker systematisch te 

organiseren. Prostaatkankerkankerpati-

enten hebben het soms zelf moeilijk om 

openlijk over hun problemen te spreken. 

Sommige zorgverstrekkers (sociaal wer-

kers in BP1, UZ1) lijken er ook vanuit te 

gaan dat prostaatkankerpatiënten minder 

uitgebreide of gespecialiseerde psychoso-

ciale zorg nodig hebben dan borstkanker-

patiënten. Prostaatkanker zien ze veeleer 

als een medisch probleem. Anderen stel-

len zich hier vragen bij. Respondenten 

die niet bij borstkankerpatiënten werken, 

begrijpen niet altijd goed waarom voor 

borstkankerpatiënten veel meer moge-

lijk is dan voor ‘hun’ patiënten (UZ1). 

De bestudeerde ziekenhuizen hebben wel 

plannen om de psychosociale zorg voor 

prostaat- en darmkankerpatiënten verder 

uit te werken, zodat de verschillen op 

termijn misschien verdwijnen. 

Tabel 3 zegt uiteraard niet alles. In de 

onderdelen van het zorgtraject die met 

doorverwijzing werken, speelt de inschat-

ting van de verpleegkundigen en de art-

sen een grote rol. Als zij oordelen dat er 

een psychosociaal probleem is, roepen ze 

de sociaal werker of psycholoog op (ZP2, 

ZP3). Maar zoals al bleek zijn er op dit 

vlak grote verschillen tussen artsen en 

verpleegkundigen. De patiënt of zijn fa-

milie kunnen uiteraard ook zelf een con-

tact aanvragen, maar zij ervaren soms nog 

een drempel. De arts in BP1 stelt vast dat 

mensen vaak lang wachten om contact te 

nemen met een psychosociaal zorgvers-

trekker. Ze gaan hun problemen veeleer 

signaleren aan de arts en de verpleging 

dan aan psychosociale zorgverstrekkers. 

Vandaar het grote belang van een goede 

doorverwijzing door de arts. De borstver-

pleegkundige in BP1 stelt vast dat men-

sen pas op eigen initiatief contact nemen 

als ze haar al een keer hebben gezien. 

Een persoonlijk contact met een psycho-

sociaal zorgverstrekker helpt blijkbaar om 

de drempel weg te nemen. Om de aan-

vraag van psychosociale zorg door een 

patiënt vlotter te laten verlopen, wil ZP2 

een aanspreekpunt inrichten, een plek in 

het ziekenhuis waar mensen terechtkun-

nen met hun vragen. Daar worden ze dan 

doorgestuurd naar de zorgverstrekker die 

best hun vraag kan beantwoorden. 

In verschillende ziekenhuizen leeft de 

vraag in welke mate de zorg verder gesys-

tematiseerd moet worden. In elk zieken-

huis proberen de zorgverstrekkers rekening 

te houden met de noden en vragen van 

de patiënt. Maar ze willen ook bepaalde 

standaardelementen aan iedereen bieden. 

Het is voor verschillende respondenten 

nog onduidelijk hoeveel en welke zorg ze 

spontaan moeten aanbieden en in hoe-

verre ze kunnen verwachten dat de patiënt 

zelf initiatief neemt en zorg vraagt.

3. DE RELATIES TUSSEN 
PSYCHOSOCIALE 
ZORGVERSTREKKERS 
EN ANDERE 
ZORGVERSTREKKERS 

De psychosociale zorg in de ziekenhuizen 

is sterk aan het veranderen. Het verloop 

van die verandering hangt sterk samen 

met de verhouding tussen de psychosoci-

ale zorgverstrekkers onderling en tussen 

de psychosociale zorgverstrekkers ener-

zijds en de artsen en verpleegkundigen 

anderzijds.

3.1 De relaties binnen 

de psychosociale zorg

3.1.1. Organisatie

In de onderzochte ziekenhuizen is de 

psychosociale zorg op drie manieren ge-

organiseerd. Ten eerste functioneert in 

sommige ziekenhuizen een psychosociaal 

supportteam (PSST), bijvoorbeeld in ZP1. 

Dat team bestaat uit alle psychosociale 

zorgverstrekkers actief in de kankerzorg. 

Het staat onder leiding van een sociaal 

verpleegkundige. Er is regelmatig overleg 

met de leden van het team. In UZ1 is er 

een psychosociaal supportteam waartoe 

artsen, psychologen en sociaal verpleeg-

kundigen behoren, onder leiding van een 

arts. Niet alle sociaal verpleegkundigen 

maken deel uit van dit team, maar het 

is de bedoeling dat de sociaal verpleeg-

kundigen die lid zijn van het team on-

dersteuning bieden aan de niet-leden. 

In UZ1 is er een stafvergadering van het 

psychosociale supportteam. Er zijn ook 

wekelijkse vergaderingen met alle sociaal 

verpleegkundigen.

In een tweede organisatiemodel zijn de 

psychosociale zorgverstrekkers actief in 

de kankerzorg niet verenigd in één team. 

Er is wel een aparte sociale dienst. Eén 

of meer sociaal werkers binnen die dienst 

specialiseren zich in de begeleiding van 

kankerpatiënten. Hun chef is het hoofd 

van de sociale dienst. Psychologen en 

begeleidingsverpleegkundigen werken 

niet in een eigen dienst, maar zijn toe-

gewezen aan een bepaalde deelgroep 

van patiënten. Een deelgroep omvat alle 

kankerpatiënten met een bepaalde diag-

nose of op een bepaalde verpleegafde-

ling. In ZP2 bijvoorbeeld is er een aparte 

sociale dienst met sociaal werkers uit 

de verschillende ziekenhuisafdelingen. 

Daarnaast worden de oncologiepatiënten 

op basis van hun diagnose opgedeeld in 

deelgroepen. Aan elke deelgroep is een 

begeleidingsverpleegkundige en een 

psycholoog toegewezen. De psychoso-

ciale omkadering van kankerpatiënten 

is in die verschillende deelgroepen nog 

niet evenwaardig. Op het moment van de 

interviews was enkel de zorg in de deel-

groep voor borstkankerpatiënten al uitge-

bouwd. De zorg in de andere groepen was 

Een persoonlijk contact met een psychosociaal zorgverstrekker 

helpt om de drempel weg te nemen

EEen perso
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nog in ontwikkeling, met de zorg voor 

borstkankerpatiënten als model. Een co-

ordinator begeleidt dit proces. Het is de 

bedoeling dat op termijn alle kankerpa-

tiënten dezelfde ondersteuning krijgen. 

ZP3 heeft een aparte sociale dienst, met 

sociaal werkers die actief zijn op de ver-

schillende ziekenhuisafdelingen. Er is een 

psycholoog verbonden aan de afdeling 

oncologie. Maar er zijn in ZP3 ook andere 

afdelingen die kankerpatiënten behan-

delen. Die beschikken nog niet allemaal 

over een gespecialiseerde psycholoog, 

zodat er minder psycho-oncologische 

zorg is. De psycholoog van de oncologie 

kan wel opgeroepen worden, maar dit ge-

beurt nog weinig. 

Ook UZ2 heeft een aparte sociale dienst. 

Met de komst van vier nieuwe psycholo-

gen zullen de kankerpatiënten opgesplitst 

worden in verschillende deelgroepen, be-

staande uit patiënten met een vaak voor-

komende kanker en patiënten met een 

zeldzame kanker. Elke deelgroep krijgt 

een psycholoog. De bedoeling is dat de 

psycholoog mensen binnen die deelgroep 

het hele traject opvolgt, zodat continuï-

teit gegarandeerd is. Een psycholoog zal 

de groep van de oncopsychologen coördi-

neren. Tot nu toe is er geen apart overleg 

tussen psychologen en de sociale dienst, 

maar sociaal werkers en psychologen 

ontmoeten elkaar wel bij stafvergaderin-

gen. Ook in UZ3 is er een aparte sociale 

dienst, psychologen en begeleidingsver-

pleegkundigen behoren tot een bepaalde 

deelgroep. 

Een aparte sociale dienst heeft volgens 

een directielid in ZP3 voordelen voor de 

continuïteit. Er springt altijd een sociaal 

werker in als een voor kankerpatiënten 

verantwoordelijke sociaal werker afwezig 

is. Maar de psycholoog die in ZP2 de psy-

chosociale zorg coördineert, meent dat 

de organisatie van de psychosociale zorg 

bemoeilijkt wordt door een sociale dienst 

die onder de verantwoordelijkheid staat 

van een andere overste. Er is veel overleg 

nodig om het takenpakket van de bege-

leidingsverpleegkundigen en de sociaal 

werkers op elkaar af te stemmen. Een 

psycholoog zal daarom de vergaderingen 

van de sociale dienst bijwonen. 

In een derde model is er een aparte soci-

ale dienst en een aparte psychologische 

dienst, die allebei taken vervullen voor 

de verschillende afdelingen in het zie-

kenhuis. BP2 heeft al een sociale dienst, 

een aparte psychologische dienst is in de 

maak. Beide diensten zullen taken vervul-

len in de verschillende ziekenhuisafdelin-

gen. Ze zullen zich uiteraard niet beper-

ken tot kankerpatiënten. Er is nog geen 

structureel overleg tussen de diensten, 

maar de sociaal werkers en de psycholoog 

geven wel patiënten aan elkaar door. 

Daarnaast is er in BP2 nog een begelei-

dingsverpleegkundige die losstaat van 

beide diensten. BP1 kent een gelijkaardig 

model, met een sociale en psychologische 

dienst. Er is geen structureel overleg tus-

sen de psychologen en de sociaal werkers 

in het ziekenhuis. Ze werken wel nauw 

samen bij de begeleiding van patiënten. 

In dit derde model werken de twee dien-

sten niet altijd goed samen. De sociale 

en psychologische dienst in BP1 lijken 

vrij onafhankelijk van elkaar bezig met 

een uitbreiding van hun werkterrein. De 

sociale dienst in BP1 probeert met de 

artsen te overleggen om meer patiënten 

systematisch te kunnen opvolgen. Tege-

lijk denkt ook de psychologische dienst 

na over een meer systematische psycho-

logische zorg voor kankerpatiënten.

3.1.2. Werkverdeling

De werkorganisatie in de psychosoci-

ale zorg is door de personeelsuitbreiding 

een stuk complexer geworden. Het is te 

vermijden dat bij sommige mensen drie 

zorgverstrekkers per dag langsgaan om te 

vragen hoe het gaat en dat andere men-

sen niemand zien (ZP1). 

Om het werk te verdelen, delen enkele 

ziekenhuizen bepaalde patiëntengroepen 

op volgens twee lijnen: sommige psy-

chosociale zorgverstrekkers bieden een 

ruime groep kankerpatiënten – soms sys-

tematisch – basiszorg, andere psychoso-

ciale zorgverstrekkers specialiseren zich 

in een beperktere groep met specifi eke 

problemen. Ze komen pas bij de patiënt 

na doorverwijzing door een andere zorg-

verstrekker. In de borstkliniek in UZ3 bij-

voorbeeld is er een eerste lijn van sociaal 

werkers en begeleidingsverpleegkundigen 

en een tweede lijn met een seksuoloog 

en een psycholoog. De eerste lijn ver-

wijst door op basis van een anamnese, 

een beschrijving van de ziektegeschiede-

nis zoals de patiënt zich die herinnert. 

Ook de psychologen in UZ1 houden vast 

aan de verdeling volgens twee lijnen. Het 

is geen algemene regel dat de sociaal 

werker op de eerste lijn zit. In BP2 volgt 

de oncologisch verpleegkundige systema-

tisch patiënten op, de sociaal werker en 

Men moet vermijden dat bij sommige mensen drie zorgverstrekkers per dag langsgaan en dat 

andere mensen niemand zien.
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in zeldzame gevallen ook een psycholoog 

komen erbij op aanvraag. 

Maar dit systeem van twee lijnen wordt 

in enkele ziekenhuizen en voor bepaalde 

deelgroepen niet toegepast of steeds 

meer losgelaten. Dit komt door de toena-

me van het aantal psychologen. De borst-

verpleegkundige in ZP1 vormt in theorie 

de eerste lijn. Ze volgt patiënten gedu-

rende het hele traject op en schakelt de 

psycholoog en de sociaal werker in waar 

nodig. Maar toch gaat de psycholoog zich 

op twee momenten van het zorgtraject 

voorstellen aan alle borstkankerpatiën-

ten. Ook de psycholoog in de borstkliniek 

in UZ1 probeert elke patiënt te zien. In 

UZ2 gaan psychologen en sociaal werkers 

standaard langs bij alle borstkankerpa-

tiënten. Bij darm- en prostaatkanker 

werken beide groepen op aanvraag. Ze 

ijveren echter allebei voor een standaard-

contact bij de drie types kanker. Voor de 

psychologen zal dit door de aanstaande 

personeelsuitbreiding wellicht mogelijk 

worden. In ZP2 zou er niet meer gewerkt 

worden met lijnen, maar met een inhou-

delijke werkverdeling. Of er een psycho-

loog, begeleidingsverpleegkundige of 

sociaal werker langsgaat, hangt af van 

de vraag van de patiënt. In theorie doet 

de psycholoog die darmkankerpatiënten 

begeleidt in UZ3 aan tweedelijnshulpver-

lening, maar omdat ze meer uren beschik-

baar heeft dan de sociaal werker, biedt ze 

ook veel eerstelijnszorg.

Deze ontwikkeling roept in verschillende 

ziekenhuizen (UZ2, ZP3, BP1) vragen op, 

ook bij de psychologen: is het een taak 

van psychologen om zich standaard te 

gaan voorstellen aan elke patiënt of moe-

ten zij veeleer wachten op een doorver-

wijzing door een andere zorgverstrekker? 

Psychologen die een standaardcontact 

verdedigen, wijzen erop dat dit drempel-

verlagend werkt. Bovendien zijn ze dan 

niet langer afhankelijk van doorverwij-

zing door een arts of verpleegkundige. Nu 

vragen de psychologen zich soms af of die 

zorgverstrekkers goed kunnen inschatten 

of iemand nood heeft aan een psycho-

loog (BP1, UZ2). De psycholoog in BP1 

bijvoorbeeld gaat nu op aanvraag bij pa-

tiënten langs, maar stelt vast dat ze heel 

weinig patiënten bereikt. Ze vraagt zich 

af of het niet beter zou zijn zich bij elke 

patiënt te gaan voorstellen. Ze merkt ook 

dat het voor patiënten niet evident is om 

zelf contact op te nemen met een psy-

choloog. Het nadeel is wel dat de psycho-

loog veel tijd verliest door zich aan elke 

nieuwe patiënt voor te stellen (BP1). In 

enkele ziekenhuizen vragen psychologen 

zich af of hiervoor richtlijnen bestaan 

(UZ2, BP1, BP2).

Het blijkt ook niet zo eenvoudig om de 

taken van de verschillende psychosociale 

zorgverstrekkers op elkaar af te stemmen. 

In ZP1 vindt de coördinator van het psy-

chosociaal team dat het niet altijd dui-

delijk is wie de meest geschikte fi guur is 

voor een bepaalde begeleiding. Een be-

paald psychisch probleem zou misschien 

in theorie beter door de psycholoog aan-

gepakt worden, maar intussen heeft de 

sociaal werker al een vertrouwensband 

met de patiënt, zodat het moeilijk is om 

er iemand anders bij te halen. Bovendien 

bestaat er ook een grijze zone tussen de 

taken van de psycholoog en de sociaal 

werker. In BP1 richt de psycholoog zich 

op psychische problemen als depressie en 

stemmingstoornissen, de sociale dienst 

verzorgt de organisatie van de thuiszorg. 

Maar ondersteunende gesprekken en de fa-

milie opvangen, behoren zowel tot het ta-

kenpakket van de psycholoog als de sociaal 

werker, zegt de psycholoog. De psycholoog 

die in UZ3 met darmkankerpatiënten werkt, 

stelt vast dat het soms moeilijk is om het 

werk te verdelen met de sociaal werker. Ze 

hebben hun respectieve taken overlopen 

en de doorsnede blijkt groot te zijn. 

In veel ziekenhuizen voelen sociaal wer-

kers zich door de sterke personeelsuit-

breiding bij de psychologen ook bedreigd. 

Ze vrezen dat hun ondersteunende taak 

in de verdrukking komt en dat ze enkel 

nog het praktische werk zullen kunnen 

opknappen (UZ3, ZP2, ZP1). De sociaal 

werker in ZP3 voelt zich steeds meer een 

ontslagmanager. Voor een begeleiding die 

verder gaat, krijgt ze te weinig ruimte. De 

verhouding tot de psycholoog is volgens 

het afdelingshoofd sociaal werk in UZ2 

een moeilijke evenwichtsoefening. Je 

kunt het praktische niet los zien van de 

psychische verwerking, zegt ze. Als de so-

ciaal werker een elektrisch ziekenhuisbed 

moet aanvragen, gaat dit vaak gepaard 

met heel wat emoties bij de patiënt. Zij is 

bevreesd dat de toeloop van psychologen 

dit begeleidende aspect van het sociaal 

werk in de verdrukking zal brengen. De 

psychologen in UZ2 van hun kant zien 

geen probleem. Nu worden de taken in 

onderling overleg verdeeld, in de toe-

komst zal er weinig veranderen.

In sommige zorgtrajecten volgt één psy-

chosociaal zorgverstrekker de patiënten 

tijdens het hele traject, in andere trajec-

ten (UZ1, darmkanker in UZ2) heeft elke 

behandelingsfase haar eigen zorgver-

strekkers. Een sociaal werker is bijvoor-

beeld verbonden aan de dagkliniek, een 

andere is verbonden aan de verpleegafde-

ling, enzovoort. Psychologen en begelei-

dingsverpleegkundigen zijn nu vaker ‘pa-

tiëntengebonden’ en sociaal werkers zijn 

vaker ‘fasegebonden’ (UZ3). 

3.2. De relatie tussen de 

psychosociale zorgverstrekkers 

en de artsen

De houding van de artsen ten opzichte 

van de psychosociale zorgverstrekkers 

bepaalt of de psychosociale zorgverstrek-

kers vlot kunnen werken. De arts is een 

sluiswachter: hij bepaalt uiteindelijk of 

patiënten bij de psychosociale zorgver-

strekkers terechtkomen, door er na een 

slechtnieuwsgesprek een psycholoog of 

een sociaal werker bij te roepen (ZP1, 

ZP2, BP1) of door zijn bereidheid om 

mee te werken aan een gesystematiseerd 

zorgtraject. De medewerking van de arts 

is ook belangrijk, omdat hij patiënten ge-

Nu vragen de psychologen zich soms af of die artsen en 

verpleegkundigen goed kunnen inschatten of iemand nood heeft 

aan een psycholoog

Nu vragen

verpleegk



17

makkelijker kan overtuigen van het nut 

van een psycholoog. Hij helpt de drempel 

weg te nemen (ZP2). Psychosociale zorg 

in het ziekenhuis komt er mede op initi-

atief van de artsen. Zij bepleiten immers 

de aanwerving van psychosociale zorgver-

strekkers bij de directie (ZP2).

Geïnterviewde psychosociale zorgver-

strekkers uit de acht ziekenhuizen wij-

zen op grote verschillen tussen de art-

sen. Er zijn nog altijd artsen die eerder 

terughoudend staan tegenover psycho-

sociale zorg (ZP1, ZP3, BP1). Vooral ou-

dere dokters zouden het daar wat moei-

lijker mee hebben. De jongere generatie 

staat meer open voor psychologen en 

sociaal werkers (UZ3, ZP2). De sociaal 

werker van BP2 stelt vast dat sommige 

artsen vaak patiënten naar haar doorstu-

ren, maar andere artsen doen dit zelden. 

Ze heeft de indruk dat die artsen niet 

echt geloven in de werking van de so-

ciale dienst. In UZ2 merkt een onlangs 

aangenomen psycholoog op dat ze voor 

haar werk sterk afhankelijk is van de 

medewerking van de artsen, maar dat 

die sterk verschilt. Sommigen verwijzen 

één patiënt per jaar door, andere artsen 

verwijzen wekelijks iemand door. Zij pro-

beert daar iets aan te doen, maar met 

weinig succes. Ook de meer ervaren psy-

choloog in UZ2 merkt dat het moeilijk is 

om sommige artsen tot meer medewer-

king aan te zetten. Sommige artsen heb-

ben enkel aandacht voor het medische 

en kijken niet naar het psychosociale. 

Hier speelt de zorgcontext ook een rol. 

Bij patiënten die opgenomen zijn, is de 

arts minder belangrijk. Verpleegkundi-

gen kunnen ook doorverwijzen. Maar bij 

consultaties zijn psychosociale zorgver-

strekkers volledig afhankelijk van de 

arts. De psycholoog in UZ3 die bij darm-

kankerpatiënten werkt, stelt vast dat 

patiënten altijd via dezelfde artsen bij 

haar terechtkomen. Het zou wel toeval-

lig zijn dat patiënten met psychische 

problemen allemaal bij dezelfde artsen 

komen, denkt ze. De grote verschillen 

tussen artsen roepen de vraag op of de 

psychosociale zorgverstrekkers op hen 

kunnen vertrouwen voor doorverwijzing. 

Psychologen in UZ2, UZ3 en BP1 vragen 

zich af hoe ze de zorg beter kunnen 

organiseren, om minder afhankelijk te 

zijn van de voorkeuren van de artsen. 

Ze denken vooral aan een verdergaande 

systematisering waarbij elke patiënt 

wordt bezocht. 

Ook de interviews met de artsen tonen 

dat er verschillen zijn. Sommige artsen 

(UZ2, ZP3) vrezen dat er soms te veel 

psychosociale zorg wordt aangeboden, 

vooral bij borstkankerpatiënten. Een arts 

in UZ2 vraagt zich af of het nodig is dat 

er telkens een psycholoog aanwezig is 

bij de slechtnieuwsmededeling. Maar een 

arts in hetzelfde ziekenhuis vindt de psy-

choloog een standaardonderdeel van de 

zorg. Artsen mogen patiënten gerust wat 

aanporren om die zorg te aanvaarden.

Vooral bij sociaal werkers leeft de indruk 

dat artsen geen duidelijk beeld hebben 

van de inhoud van hun takenpakket. De 

sociaal werker voor prostaatkankerpati-

enten in UZ3 stelt vast dat de urologen 

haar enkel bellen voor praktische zaken. 

Ze merkt ook dat de artsen naar haar luis-

teren als ze bijvoorbeeld zegt dat het niet 

haalbaar is om een patiënt vlak voor het 

weekeinde naar huis te sturen. Maar als 

de artsen te maken krijgen met mensen 

die wenen of ongelukkig zijn, halen de 

urologen er eerst een psychiater bij. De 

psychiater belt de sociaal werker dan op 

om te vragen of zij niet eerst eens kan 

gaan kijken.

Verschillende psychosociale zorgverstrek-

kers denken dat de tijd de bestaande 

problemen gedeeltelijk zal oplossen. 

Enerzijds hebben de recent aangeworven 

zorgverstrekkers in verschillende zieken-

huizen het gevoel dat ze nog krediet moe-

ten opbouwen. Als artsen merken dat zij 

een meerwaarde bieden, zal de samenwer-

king hopelijk ook verbeteren (UZ3, ZP1, 

ZP2). Dit bevestigen de ervaringen van 

borstverpleegkundigen. In ZP2 stonden 

verschillende gynaecologen in het begin 

wantrouwig tegenover de borstverpleeg-

kundige, maar langzaam is het vertrouwen 

gegroeid. Anderzijds hebben artsen ook 

tijd nodig om hun werkwijze aan te pas-

sen. Het duurt nu eenmaal een tijdje voor 

het voor artsen een automatisme wordt 

om na een slechtnieuwsgesprek een psy-

chosociaal zorgverstrekker op te roepen. 

Ze zijn immers al jarenlang gewoon om 

zonder psycholoog te werken (UZ3, ZP1).

Een belangrijk onderdeel van de samen-

werking tussen artsen en psychosociale 

zorgverstrekkers is gezamenlijk overleg. 

Ook hier stellen we verschillen tussen de 

artsen en de types kanker vast. In ver-

schillende ziekenhuizen is een psychoso-

ciaal zorgverstrekker bijvoorbeeld aanwe-

zig tijdens het MOC van de borstkliniek, 

maar dat is nog niet het geval voor de 

andere MOC’s (UZ1, ZP2, ZP3, BP2). Dit is 

eventueel te verklaren doordat de aanwe-

zigheid van een psycholoog en verpleeg-

kundige tijdens het MOC enkel wettelijk 

verplicht is voor borstkanker5. De psycho-

sociale zorgverstrekkers vinden het  be-

langrijk om aanwezig te zijn tijdens het 

MOC, omdat het hun informatie kan ver-

schaffen over patiënten die ze zeker in de 

gaten moeten houden en omdat zij er de 

psychosociale achtergrond van een pati-

ent kunnen schetsen (ZP1). Eén geïnter-

viewde arts staat hier uitdrukkelijk ach-

ter: bij de planning van de behandeling 

moet je de hele mens bekijken, daarom 

zijn ook sociaal assistenten en psycholo-

gen belangrijk, zegt hij (UZ3).

De psychosociale zorgverstrekkers spelen 

bij het MOC van de borstkliniek uiteenlo-

pende rollen. In BP2 neemt de aanwezige 

psychosociaal zorgverstrekker het woord 

tijdens het MOC, ook over de behande-

ling. Als de artsen bijvoorbeeld twijfelen 

of radiotherapie nog nuttig is, zal zij erop 

wijzen dat de betrokken patiënt weinig 

mobiel is, zodat een radiotherapiekuur 

helemaal niet evident is. In ZP3 stellen 

de artsen aan de psychosociaal zorgver-

strekker vragen over psychosociale the-

ma’s, bijvoorbeeld over de redenen van 

een moeilijke communicatie. In BP1 en 

ZP2 is tijdens het MOC een psychosociaal 

In veel ziekenhuizen voelen sociaal werkers zich door 

de sterke personeelsuitbreiding bij de psychologen bedreigd

IIIIn veel zie

de sterke 
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zorgverstrekker aanwezig, maar die heeft 

zelf geen inbreng. Hij is aanwezig omdat 

het nuttig is voor zijn werk om de medi-

sche achtergrond te kennen.

Enkel in ZP1 is er niet alleen tijdens het 

MOC van de borstkliniek een psychoso-

ciaal zorgverstrekker maar ook bij het 

MOC gastro-enterologie. De psychosociale 

zorgverstrekkers hebben het gevoel dat 

de artsen tijdens het MOC van de borst-

kliniek openstaan voor hun inbreng, maar 

de psychosociale zorgverstrekkers die het 

MOC van gastro-enterologie opvolgen, 

hebben het gevoel dat hun aanwezigheid 

niet geapprecieerd wordt. In ZP2 en BP1 

lopen gesprekken met de artsen over de 

aanwezigheid van psychosociale zorgver-

strekkers bij de andere MOC’s. Opmerke-

lijk in UZ3 is dat de psychosociale wer-

kers volgens de geïnterviewde arts altijd 

uitgenodigd worden voor het MOC, maar 

dat de geïnterviewde psychosociale zorg-

verstrekkers hier nog niets van gemerkt 

hebben.

Twee laatste belangrijke elementen in 

verband met de relatie tussen arts en 

psychosociaal zorgverstrekker hebben te 

maken met de toestemming om bij een 

patiënt te gaan en de aanwezigheid bij 

het slechtnieuwsgesprek. In sommige 

ziekenhuizen, bv. ZP2, moet de arts toe-

stemming geven vóór een andere zorg-

verstrekker bij een patiënt kan komen. In 

de praktijk komt dit erop neer dat artsen 

willen weten wie bij een patiënt komt. De 

borstpsycholoog vindt dit een goed sys-

teem. Daardoor ondervindt de psycholoog 

vaak minder weerstand bij de patiënten 

omdat de arts de patiënt ook voorbereidt 

op een bezoek van de psycholoog. In UZ2 

zegt de arts dat er geen toestemming 

wordt gegeven door de artsen, maar de 

psychosociale zorgverstrekkers rapporte-

ren wel aan de artsen. Ook de psycholoog 

in UZ1 vraagt geen toestemming aan de 

arts. Ze vindt die toestemming niet nodig 

als ze ingaat op een vraag van een pati-

ent. Ze geeft de arts enkel feedback als 

de patiënt daarmee akkoord gaat.

Een discussiepunt tussen artsen en psy-

chosociale werkers betreft de diagnose-

mededeling. Verscheidene psychosociale 

zorgverstrekkers zijn vragende partij om 

aanwezig te zijn bij het consult waarop de 

diagnose wordt meegedeeld. Als je hoort 

hoe de arts het slechte nieuws aanbrengt, 

kun je daar in latere contacten op voort-

bouwen, menen ze. Maar sommige artsen 

houden de boot af (UZ2, ZP1, ZP2). 

3.3. De relatie tussen de psycho-

sociale zorgverstrekkers en 

de verpleegkundigen

Opmerkelijk is dat verpleegkundigen vol-

gens respondenten in vier ziekenhuizen 

niet altijd even enthousiast zijn over de 

psychosociale zorgverstrekkers. Dit geldt 

vooral wanneer een nieuwe psychosoci-

aal zorgverstrekker wordt aangeworven 

of wanneer een verpleegkundige die al in 

het ziekenhuis werkte de rol van bege-

leidingsverpleegkundige krijgt. Volgens 

sommige respondenten hebben verpleeg-

kundigen dan het gevoel dat zij het harde 

werk mogen opknappen en dat anderen 

langskomen om even een praatje te ma-

ken. Ondertussen wordt niet veel gedaan 

aan het personeelstekort binnen de ver-

pleegkunde (ZP1, ZP2, ZP3, BP2). 

De begeleidingsverpleegkundige in ZP2 

zegt dat de begeleidingsverpleegkundi-

gen daarom heel veel informatie geven 

aan de verpleegafdelingen over hun rol 

in het ziekenhuis. Ze beklemtonen dat 

de overheid bijkomende middelen vrijge-

maakt heeft en dat de directie dus niet 

zal besparen op andere verpleegkundigen. 

Het is belangrijk om duidelijke afspraken 

te maken over elkaars werkterrein, zegt 

de coördinator van het psychosociale 

supportteam in ZP1. 

Ook hier speelt de tijd een rol. De borst-

verpleegkundige in ZP1 had aanvankelijk 

Verpleegkundigen hebben soms het gevoel dat zij het werk doen en dat anderen langskomen 

om even een praatje te maken. 

De psychosociale zorgverstrekkers vinden het  belangrijk om 

aanwezig te zijn tijdens het MOC, omdat het hun informatie 

kan verschaffen over patiënten die ze zeker in de gaten moeten 

houden en omdat zij er de psychosociale achtergrond van een 

patiënt kunnen schetsen

De psycho

aanwezig
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problemen met andere verpleegkundigen, 

maar dat is voorbij. Nu zien verpleegkun-

digen in dat haar werk een toegevoegde 

waarde biedt. In ZP2 liep de werkver-

deling tussen de gespecialiseerde ver-

pleegkundigen van de dagkliniek en de 

borstverpleegkundigen tijdens de chemo-

therapie wat moeilijk. Maar nu hebben ze 

een goede werkverdeling gevonden.

Er zijn ook ziekenhuizen waar de respon-

denten niet op problemen wijzen (BP1, 

ZP3). In ZP3 contacteert de verpleging 

zonder problemen de sociaal werker of 

de psycholoog als ze een psychosociaal 

probleem vaststelt. De verpleegkundigen 

zijn blij met de borstverpleegkundige en 

de psycholoog, omdat ze merken dat het 

druk van hun schouders wegneemt, zegt 

de psycholoog.

Het overleg tussen psychosociale zorg-

verstrekkers en verpleegkundigen vindt 

voornamelijk plaats tijdens de patiënten-

besprekingen op de verpleegafdeling. In 

sommige ziekenhuizen zijn op sommige 

verpleegafdelingen ook artsen en ande-

ren, zoals kinesitherapeuten, logopedis-

ten en ergotherapeuten, bij dit overleg 

betrokken. Dit is bijvoorbeeld het geval

op de afdeling oncologie in ZP3. De 

aanwezigheid van psychosociale zorg-

ver-strekkers bij die besprekingen is 

belangrijk om te weten welke patiënten 

nood hebben aan hulp, om het ontslag 

te plannen en af te spreken wie wat doet 

voor een bepaalde patiënt (UZ1, UZ2, 

ZP1, ZP3, BP1). Tijdens de patiëntenbe-

sprekingen kunnen psychosociale zorg-

verstrekkers patiënten mee opvolgen en 

bepaalde tips geven, ook als ze de pati-

ent niet zelf bezoeken. Hun aanwezig-

heid vergroot ook de zichtbaarheid van 

de psychosociale zorg in het ziekenhuis 

(ZP2). Meestal zijn psychosociale zorg-

verstrekkers niet aanwezig bij de patiën-

tenbespreking van elke verpleegafdeling 

waar kankerpatiënten kunnen liggen. 

In ZP2 en BP1 zijn ze wel aanwezig bij 

de patiëntenbespreking van de afdeling 

oncologie maar nog niet van gastro-en-

terologie. In UZ3 zijn ze er wel bij me-

dische oncologie en gastro-enterologie, 

maar niet bij urologie. Dit maakt voor de 

psychosociale zorg een groot verschil: 

de betrokkenheid bij de afdeling is veel 

kleiner en de informatiedoorstroming 

over eventuele problemen bij patiënten 

loopt moeilijker.

In het dagziekenhuis zijn dergelijke pati-

entenbesprekingen blijkbaar nog minder 

ingeburgerd. In UZ1 en UZ2 is er geen 

systematische patiëntenbespreking met 

de sociaal werker, de verpleegkundigen 

en de artsen. Doorverwijzing naar een 

psycholoog is dan ook vooral een indi-

vidueel initiatief, zegt een verpleegkun-

dige die in de dagkliniek van UZ2 werkt. 

In BP1 is een patiëntenbespreking in het 

dagziekenhuis wel voorzien, maar er is 

vaak geen tijd voor. In UZ3 is dit overleg 

er wel in de dagkliniek voor darmkanker-

patiënten. De dokters-assistenten zijn 

daar ook bij aanwezig. 

Overleg in de wandelgangen, bv. tussen 

de borstverpleegkundige en de psycho-

loog of tussen de sociaal werker en de 

psycholoog, speelt uiteraard ook een gro-

te rol in het maken van afspraken, door-

verwijzen en signaleren van patiënten 

met problemen (UZ1 UZ3, ZP3). Materiële 

factoren spelen hier een rol. Samen op 

kantoor zitten, bevordert informeel over-

leg (UZ1, UZ2, ZP1).

3.4. De relatie tussen de 

directie en de psychosociale 

zorgverstrekkers

Het is belangrijk dat de ziekenhuisdirec-

tie achter de psychosociale zorg staat. Zij 

moet immers beslissen over het vrijmaken 

van de nodige middelen en kan de rest 

van het ziekenhuispersoneel aanzetten 

tot een positieve houding tegenover de 

psychosociale zorg (ZP2). De geïnter-

viewde psychosociale zorgverstrekkers 

hebben het gevoel dat de directie de psy-

chosociale zorg vooral als een kostenpost 

beschouwt. De sociaal werker in ZP3 vindt 

dat de directie haar wil inzetten als ont-

slagmanager, iemand die de kosten voor 

het ziekenhuis beperkt door mensen zo 

snel mogelijk naar huis te sturen, hoe-

wel de taak van een sociaal werker breder 

is. De geïnterviewde artsen stellen vast 

dat zij vaak heel wat werk hebben om de 

directie te overtuigen van de nood aan 

meer psychosociaal personeel. Dit is door 

de extra middelen van het kankerplan wel 

wat verbeterd (ZP1, UZ1, UZ2, UZ3). 

3.5. De relatie tussen de 

palliatieve zorg en de 

psychosociale zorgverstrekkers

In de meeste ziekenhuizen zijn psychoso-

ciale zorg en palliatieve zorg sterk verwe-

ven. Het PST maakt bijvoorbeeld deel uit 

van het PSST (ZP1) of valt ermee samen 

(UZ1). Psychologen, begeleidingsverpleeg-

kundigen en/of sociaal werkers actief in de 

psychosociale kankerzorg zijn ook actief in 

het palliatieve team (ZP3, BP1, BP2). 

Als PST en PSST sterk verweven zijn, is 

er ook geen breekpunt doordat er plot-

seling nieuwe zorgverstrekkers opduiken 

als de patiënt palliatief wordt. Dezelfde 

zorgverstrekkers blijven de patiënt opvol-

gen, soms onder begeleiding van het PST 

(UZ1, UZ2, UZ3, BP1). Zo krijgen patiën-

ten niet plotseling te maken met nieuwe 

gezichten, wat kan betekenen dat het 

einde in zicht is. Het is ook niet nodig 

om een punt te bepalen waarop de pa-

tiënt palliatief wordt. Dit is immers niet 

altijd eenvoudig.

In enkele ziekenhuizen duiken er op een 

bepaald moment van het zorgtraject wel 

andere zorgverstrekkers op. In de borst-

kliniek in ZP3 bijvoorbeeld verwijzen de 

borstverpleegkundige en de borstpsy-

choloog patiënten met uitzaaiingen door 

naar een andere psycholoog. In ZP2 werkt 

het palliatieve team apart van de andere 

psychosociale zorgverstrekkers. Het team 

begeleidt patiënten in de palliatieve fase. 

Dit zorgt voor problemen. Er is onenig-

heid over de patiënten die de psychoso-

Het is belangrijk dat de ziekenhuisdirectie achter de psycho-

sociale zorg staat. Zij moet immers beslissen over het vrijmaken 

van de nodige middelen

Het is bel

ssociale zo
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ciale zorgverstrekkers moeten doorgeven 

aan het palliatieve team en over het 

moment waarop dat moet gebeuren. De 

respondenten schrijven de problemen toe 

aan de moeilijke positie van het PST in 

het ziekenhuis. Het PST heeft altijd moe-

ten vechten voor zijn plaats. Zijn taak 

wordt verengd tot het regelen van de 

overdracht van de patiënten aan een pal-

liatieve eenheid. Nu vreest het team dat 

de nieuw aangeworven psychologen en 

begeleidingsverpleegkundigen het actie-

terrein van het palliatieve supportteam 

nog verder zullen inperken. 

In verschillende ziekenhuizen wijst een 

respondent erop dat hulp inroepen van het 

palliatieve team bij het levenseinde pro-

blematisch is voor de artsen. Een psycho-

loog stelt vast dat dokters bij problemen 

rond het levenseinde of therapeutische 

hardnekkigheid niet gemakkelijk bijko-

mende hulp inroepen (UZ1). Dat menen 

ook de arts en een sociaal werker in UZ3, 

de begeleidingsverpleegkundige in BP2 en 

een sociaal werker in ZP2. Dit komt over-

een met de vaststellingen uit het onder-

zoek van R. Verbinnen over de werking van 

de palliatieve supportteams7.

3.6. De relaties met de thuiszorg

In de kankerzorg neemt ook de thuiszorg 

een belangrijke plaats in. Een groot deel 

van de behandeling is immers ambulant. 

Het ziekenhuisverblijf wordt steeds kor-

ter. In de contacten tussen de thuiszorg 

en de ziekenhuiszorg spelen de sociaal 

werkers een centrale rol. Zij hebben im-

mers de ontslagvoorbereiding in hun ta-

kenpakket en nemen dan ook vaak contact 

op met de sociale dienst van het zieken-

fonds of het OCMW. Om de palliatieve 

thuiszorg te organiseren, contacteren ze 

een multidisciplinaire begeleidingsequipe 

(MBE) (UZ1, UZ3, ZP1, ZP2, ZP3, BP1, 

BP2). In complexe zorgsituaties organi-

seren de sociaal werkers een overleg met 

de verschillende betrokken partijen, zoals 

de thuiszorgorganisaties, MBE’s, de huis-

arts en de thuisverpleging (UZ3). Soms 

zijn die contacten goed georganiseerd, 

met duidelijke samenwerkingsafspraken, 

soms kan dit nog beter. De sociale dienst 

van UZ2 bijvoorbeeld meent dat de in-

formatie-uitwisseling tussen ziekenhuis 

en thuiszorg nog beter georganiseerd kan 

worden en systematisch zou moeten ge-

beuren. Nu nemen de betrokkenen alleen 

contact op als er problemen zijn, maar 

het zou beter zijn als er systematische 

informatie-uitwisseling was. 

Psychologen verwijzen patiënten door 

naar psychologische hulp in de thuiszorg, 

bijvoorbeeld naar relaxatiecursussen of 

cursussen mindfulness, een soort medi-

tatie (ZP1, ZP3). In palliatieve situaties 

neemt de psycholoog in UZ2 contact op 

met de psycholoog van de MBE. De zie-

kenhuispsychologen verwijzen ook door 

naar psychologen met een privépraktijk 

(UZ2, ZP2, BP1), al stellen ze zich wel 

vragen over de expertise van die psycho-

logen. Vaak is niet duidelijk of de privé-

psychologen voldoende ervaring hebben 

met de kankerproblematiek. Het aantal 

psychologen in de thuiszorg waar ze ver-

trouwen in hebben, is beperkt. Een goede 

kwaliteitscontrole op de psychologische 

nazorg zou nuttig zijn. Privéconsulten 

bij een psycholoog zijn ook duur. In de 

Centra voor Algemeen Welzijnswerk, die 

goedkopere psychologische hulp bieden, 

is er vaak een wachttijd (UZ2, ZP2). De 

contacten tussen de thuiszorg en de zie-

kenhuispsychologen en de begeleidings-

verpleegkundigen zijn momenteel nog 

minimaal, zegt de coördinator van de 

psychosociale zorg in ZP2, maar dat is 

ook geen prioriteit. Eerst moet de interne 

zorg op punt gesteld worden. 

Thuisverpleegkundigen nemen soms con-

tact op met de begeleidingsverpleegkun-

digen, bijvoorbeeld in verband met de 

werking van ambulante chemotherapie of 

over de hoeveelheid wondvocht die in de 

drain terechtkomt (ZP2, ZP3, BP2).

De contacten met de huisarts lopen vol-

gens verschillende respondenten moei-

lijk. Huisartsen kunnen een psychosociaal 

zorgverstrekker in het ziekenhuis wijzen 

op een probleem bij een van hun pati-

enten, maar er komen weinig dergelijke 

signalen (UZ1, UZ2, UZ3, ZP2, ZP3, BP2). 

Als de huisarts contact opneemt met de 

psycholoog (UZ2, UZ3, ZP2) of de soci-

ale dienst (BP2) gebeurt dat vooral in 

complexe, palliatieve zorgsituaties. De 

respondenten beweren dat er meer con-

tacten zijn in de omgekeerde richting. 

Zorgverstrekkers uit het ziekenhuis zou-

den de huisarts vaker contacteren (UZ2). 

Zo neemt de psycholoog of de sociale 

dienst soms contact op met de huisarts 

om de sociale achtergrond van een gezin 

te leren kennen (ZP2). De psycholoog in 

UZ1 neemt vooral contact met de huisarts 

als ze merkt dat de patiënt zelf nog regel-

matig contact met hem heeft. Maar het 

enthousiasme van de huisartsen is erg 

wisselend. Sommigen zijn bereid haar te 

helpen, anderen hebben nooit tijd.

De arts in ZP2 plant een initiatief om 

huisartsen beter in te lichten over de 

beschikbare psychosociale zorg. Enkele 

bestaande initiatieven om de relaties met 

de huisarts te versterken, zijn een sympo-

sium om de werking van de borstkliniek 

voor te stellen aan de huisartsen (ZP1), 

de aanwezigheid van huisartsen en psy-

chosociale zorgverstrekkers op de MOC’s 

stimuleren, zodat beide partijen elkaar 

daar leren kennen (ZP1), informatiefol-

ders over de nieuwe psychosociale zorg 

verspreiden bij de huisartsen (ZP1) en 

regelmatige vergaderingen tussen artsen 

en huisartsen om noden op te sporen en 

afspraken te maken over de verhouding 

tussen thuiszorg en ziekenhuiszorg en te 

informeren over de aanwezige psychoso-

ciale zorg (BP2). 

4. METHODEN OM DE 
PSYCHOSOCIALE ZORG 
TE OPTIMALISEREN

De ontwikkeling van de psychosociale 

kankerzorg kent enkele hinderpalen die 

In de contacten tussen de thuiszorg en de ziekenhuiszorg 

spelen de sociaal werkers een centrale rol

IIn de con
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te maken hebben met de relaties tussen 

de verschillende zorgverstrekkers in het 

ziekenhuis. Er zijn blijkbaar spanningen 

tussen psychosociale zorgverstrekkers 

onderling en tussen psychosociale en an-

dere zorgverstrekkers over wie welke taak 

moet vervullen. Niet iedereen is over-

tuigd van de meerwaarde die de nieuwe 

zorgverstrekkers kunnen bieden. Niet 

iedereen heeft zijn werkwijze al afge-

stemd op de nieuwe zorgverstrekkers. De 

onderlinge communicatie loopt nog niet 

altijd optimaal. In de interviews kwamen 

verschillende methodes aan bod die de 

ziekenhuizen ontwikkelen om die hinder-

palen weg te werken. Die methodes staan 

nog niet overal op punt.

Screening

Veel psychosociale zorgverstrekkers vra-

gen zich af hoe ze voor de doorverwijzing 

naar psychosociale hulp minder afhan-

kelijk kunnen worden van de verschillen 

tussen artsen. Artsen zijn niet getraind 

om psychosociale problemen te detecte-

ren. Een goed screeningsinstrument zou 

volgens enkele respondenten kunnen hel-

pen om de patiënten die psychosociale 

steun nodig hebben beter en betrouw-

baarder te identifi ceren. Elke patiënt 

wordt op één of meer tijdstippen in het 

zorgtraject verzocht een vragenlijst in te 

vullen en op basis van de antwoorden be-

slissen psychosociale zorgverstrekkers of 

ze al dan niet contact moeten opnemen.

Enkele ziekenhuizen experimenteren hier 

al mee. De bedoeling is om artsen te hel-

pen bij een gesprek over psychosociale 

thema’s en ook bij de detectie van pa-

tiënten die nood hebben aan gespeciali-

seerde psychosociale zorg. Psychosociale 

zorgverstrekkers willen een screenings-

instrument gebruiken, omdat ze zich af-

vragen of ze nu de mensen zien met de 

grootste problemen of degenen die dur-

ven zeggen dat er iets scheelt. Sommige 

zorgverstrekkers zouden een screenings-

instrument willen gebruiken omdat het 

werk hen nu boven het hoofd groeit. Een 

screening kan hen helpen om zich te rich-

ten op de mensen met de grootste pro-

blemen. Sommige artsen en psychologen 

hebben het gevoel dat gespecialiseerde 

psychosociale zorgverstrekkers nu te laat 

opgeroepen worden. Ze kunnen dan nog 

problemen oplossen, maar om problemen 

te voorkomen, is het te laat. Een goed 

screeningsinstrument zou nuttig zijn 

om mensen met een hoog risico op het 

ontwikkelen van problemen tijdig op te 

sporen, zodat de psychosociale zorg pre-

ventief kan werken.

Maar er leven ook vragen over de 

screeningsinstrumenten. In enkele zie-

kenhuizen gebruiken artsen die nog niet 

omdat de psychosociale zorgverstrekkers 

vrezen dat ze niet kunnen beantwoorden 

aan de toenemende werkdruk als gevolg 

van het gebruik ervan. Een screeningsin-

strument brengt heel wat administratief 

werk met zich mee. Het kan ertoe leiden 

dat meer patiënten bij de psycholoog 

terechtkomen. Er is nog meer onderzoek 

nodig over de geldigheid van de bestaan-

de instrumenten en de meest effi ciënte 

interventie na een positieve score op het 

instrument. Niet iedereen is overtuigd van 

de waarde van de bestaande screenings-

instrumenten. De vraag of iemand nood 

heeft aan psychologische begeleiding zou 

volgens een psycholoog even goed wer-

ken als de bestaande instrumenten, die 

zich te veel zouden richten op wat de pa-

tiënt zegt en te weinig op andere, objec-

tieve indicatoren, zoals de huisvesting, 

de fi nanciële situatie, omkadering door 

de familie. Sommige psychosociale zorg-

verstrekkers staan wantrouwig tegenover 

schriftelijke screening. Zij vinden een 

screening op basis van een gesprek men-

selijker dan een vragenlijst. Het nut van 

een screening zou ook afhangen van de 

relatie tussen psychosociale zorgverstrek-

kers en artsen en verpleegkundigen. Wan-

neer psychologen erg afhankelijk zijn van 

de doorverwijzing door een arts, is het 

nodig dat artsen een middel aangereikt 

krijgen dat hen helpt om te verwijzen. 

Maar wanneer psychologen goed geïnte-

greerd zijn in het multidisciplinaire team 

en deelnemen aan de MOC’s of de pati-

entenbesprekingen, hebben ze voldoende 

andere mogelijkheden om in contact te 

komen met patiënten. 

Informatica

Voor een goed psychosociaal zorgtraject 

zijn elektronische systemen om te com-

municeren en gegevens bij te houden erg 

belangrijk. Via een elektronisch medisch 

dossier (EMD) kan de arts de psychoso-

ciale zorgverstrekkers informeren over 

de problemen van een patiënt en omge-

keerd kan de psychosociaal zorgverstrek-

ker informatie invoeren die voor de arts 

belangrijk is (UZ3, ZP1, ZP3). In BP2 bij-

voorbeeld bevat het EMD tabbladen voor 

psychosociale informatie. De betrokken 

zorgverstrekkers hebben toegang tot het 

EMD, maar met beperkte toegangsrech-

ten: niet iedereen hoeft alles te weten 

over een patiënt. Toegang tot patiën-

tendossiers is noodzakelijk, meent de 

psycholoog van UZ1. Een psycholoog kan 

moeilijk een patiënt begeleiden die zelf 

meer medische informatie heeft dan de 

begeleider. Een psycholoog moet goed op 

de hoogte zijn van de behandeling en de 

prognose om de patiënt adequaat te kun-

nen opvolgen.

Een goed EMD is voor psychosociale zorg-

verstrekkers ook belangrijk om patiënten 

te vinden en te contacteren (UZ2). In 

UZ3 bijvoorbeeld kan de psycholoog die 

bij darmkankerpatiënten werkt, via het 

EMD zien wie waar ligt in het ziekenhuis. 

Ook de sociaal werkers en begeleidings-

verpleegkundigen in de borstkliniek kun-

nen via het EMD zien welk traject de pa-

tiënt moet volgen en wanneer hij in het 

ziekenhuis is. Ze krijgen van de arts bij 

het begin van het traject ook een formu-

lier met alle geplande behandelingen en 

aandachtspunten. Die informatie en de 

toegang tot het EMD is voor sociaal werk 

eerder uitzonderlijk, zegt de sociaal wer-

ker. In ZP2 weten de borstverpleegkundi-

gen via toegang tot het computersysteem 

Een goed screeningsinstrument kan nuttig zijn om mensen 

met een hoog risico op het ontwikkelen van problemen tijdig op 

te sporen, zodat de psychosociale zorg preventief kan werken

Een goed 
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wie wanneer geopereerd wordt. Zo zijn ze 

zeker dat ze elke borstkankerpatiënt con-

tacteren voor de operatie. Op artsen kun-

nen ze niet voldoende vertrouwen, die 

vergeten immers te vaak om patiënten 

door te verwijzen.

Het EMD speelt ook een rol in de afstem-

ming van het werk van de verschillende 

zorgverstrekkers. Het elektronisch dossier 

vermeldt wie bij een patiënt is geweest. 

Dit kan helpen voorkomen dat al te veel 

zorgverstrekkers bij de patiënt langsgaan 

en hem dezelfde vragen stellen (ZP3).

De toegang tot het EMD is niet overal 

evident. In BP1 heeft de sociale dienst 

pas sinds kort toegang, maar zelf rappor-

teren erin kan nog niet. Dit komt omdat 

niet alle artsen er voorstander van zijn 

dat psychosociale werkers toegang krij-

gen tot het EMD. De toegang tot het EMD 

moet uiteraard in overeenstemming zijn 

met het beroepsgeheim (BP1).

Overleg

Het organiseren van de psychosociale zorg 

gaat niet vanzelf. Er is heel wat overleg 

nodig met de artsen en de verpleegkun-

digen om de wederzijdse verwachtingen 

af te tasten (BP1, ZP2). Op basis van die 

verwachtingen zijn dan afspraken moge-

lijk, bijvoorbeeld over de doorverwijzing 

naar de psychosociale zorgverstrekkers. 

Het is beter in het begin wat trager te 

werken, goed te overleggen en iedereen 

goed te informeren, denkt de coördina-

tor van de psychosociale zorg in ZP2, dan 

meteen te beginnen met een aanbod. Ook 

in UZ2 wordt momenteel overlegd met de 

medische staf om na te gaan welke rol de 

nieuw aan te werven psychologen kunnen 

spelen. In UZ3 probeert de sociaal assis-

tent op urologie gesprekken op gang te 

brengen met de artsen om de zorg meer 

te systematiseren. In BP2 is er een groep 

die nadenkt over ‘totaalzorg’ en de krijt-

lijnen van de psychosociale zorg probeert 

uit te zetten.

Kwaliteitsbevordering

Verschillende respondenten denken dat 

ze nog wat tijd nodig hebben om wan-

trouwige artsen en verpleegkundigen te 

overtuigen van hun meerwaarde. Maar 

daartoe moeten ze ook kwaliteitsvolle 

zorg bieden: door goed opgeleide mensen 

en zoveel mogelijk gebaseerd op onder-

bouwde richtlijnen. Sommige ziekenhui-

zen voeren een beleid om de kwaliteit 

van de psychosociale zorg te verbeteren. 

UZ3 heeft bijvoorbeeld een cel opge-

richt voor de kwaliteitsverbetering van 

de psychosociale zorg en de bevordering 

van de samenwerking onder psychologen. 

Die cel is onder andere verantwoordelijk 

voor opleiding aan psychosociale zorg-

verstrekkers. In UZ3 is er intervisie onder 

de oncopsychologen van het ziekenhuis. 

Daarnaast lopen vooral aan de universi-

taire ziekenhuizen ook onderzoeksprojec-

ten om de psychosociale omkadering te 

verbeteren.

Enkele antwoorden van respondenten 

roepen de vraag op of er momenteel 

voldoende aan die kwaliteitsbevordering 

wordt gewerkt. Veel psychologen zijn re-

cent aangeworven. Enkelen zijn onzeker 

over de zorg die ze bieden. Een goede be-

geleiding is er niet overal. Daardoor moe-

ten sommige nieuw aangeworven psycho-

logen veel dingen zelf uitzoeken, zoals 

blijkt uit een getuigenis van een psycho-

loog in ZP3: ‘Ik heb in het begin veel gele-

zen, veel op patiëntenforums gekeken, om 

te zien wat er leeft. Ik moest werken via 

“trial and error”. Het ziekenhuis had geen 

duidelijke verwachtingen op voorhand. Ze 

wisten wel dat een deel van de mensen 

moest opgevangen worden, diepgaander 

dan door de verpleegkundigen. Ik vond 

dat ook wel positief dat je carte blanche 

krijgt, dat ik het op mijn manier kon doen. 

Je vindt dan sneller je weg.’ Een psycho-

loog in UZ2 is pas onlangs afgestudeerd. 

Ze werkt soms wat in het ijle. ‘Je gaat niet 

echt iets verkeerd doen, maar het zou toch 

beter kunnen.’ Ze mist intervisie. Dat er af 

en toe geïmproviseerd wordt, blijkt ook 

uit tegenstrijdige strategieën, bijvoor-

beeld bij de informatieverstrekking. Een 

psycholoog in ZP3 heeft de neiging om 

bij een eerste contact met patiënten veel 

informatie te geven. Dan hebben ze het 

toch al een keer gehoord, denkt ze: ‘Ik 

vertel veel de eerste keer, gewoon zodat ze 

weten wat er allemaal is. De helft verge-

Niet alle artsen zijn er voorstander van dat psychosociale werkers toegang krijgen tot het 

elektronisch medisch dossier (EMD).

Het is beter in het begin wat trager te werken, goed te 

overleggen en iedereen goed te informeren dan meteen te 

beginnen met een aanbod van psychosociale zorg

Het is bet
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ten ze, ze krijgen zoveel informatie. Maar 

ik heb het dan toch al een keer gezegd.’ 

Maar andere zorgverstrekkers merkten al 

dat te veel informatie geven een ave-

rechts effect kan hebben: mensen worden 

overdonderd. Ze beperken daarom bewust 

de hoeveelheid informatie bij de eerste 

contacten (ZP1, BP1). In ZP3 en UZ2 was 

er op het moment van de interviews nog 

geen intervisie voor psychologen.

Er is ook een grote variatie in de bijko-

mende opleidingen die de geïnterviewde 

zorgverstrekkers hebben genoten. Som-

mige psychologen volgden een opleiding 

in de psycho-oncologie, anderen een 

therapieopleiding of opleidingen over 

rouwzorg of vermoeidheid na kanker. Niet 

alle psychologen volgen een specifi eke 

postacademische psycho-oncologische 

opleiding of hebben die gevolgd (in UZ3, 

ZP1, ZP3, BP1, BP2). Verschillende psy-

chologen twijfelen ook welke opleiding 

ze best zouden volgen. Een recent aange-

worven psycholoog in UZ3 twijfelt tussen 

een therapieopleiding en een opleiding 

psycho-oncologie. Ze geeft de voorkeur 

aan een therapieopleiding omdat ze over 

psycho-oncologie al veel heeft gelezen. 

Bekendmaking in het ziekenhuis

Om de inschakeling van psychosociale hulp-

verleners in het zorgtraject te verzekeren, is 

het belangrijk om duidelijk zichtbaar te zijn 

in het ziekenhuis. De psychosociale zorg-

verstrekkers maken zich in hun ziekenhuis 

bekend via allerlei kanalen: ze staan ver-

meld in informatie- en onthaalfolders en op 

de website van het ziekenhuis, op intra- of 

internet. Ze delen visitekaartjes uit aan art-

sen en patiënten en sturen mails rond over 

allerlei onderwerpen. Ze proberen aanwezig 

te zijn op de verpleegafdelingen en knopen 

er gesprekken aan om feedback te geven 

aan verpleegkundigen over hun ervaringen 

met bepaalde patiënten. Ze proberen deel 

te nemen aan patiëntenbesprekingen en 

aan werkgroepen over de organisatie van 

de zorg in het ziekenhuis. Er verschijnen 

artikels in het informatiekrantje of de in-

terne personeelskrant van het ziekenhuis. 

Nieuwe personeelsleden worden voorge-

steld op stafvergaderingen van artsen en 

patiëntenbesprekingen van verpleegkundi-

gen. In één ziekenhuis maken de psycho-

sociale werkers gebruik van ziekenhuis-tv. 

In enkele ziekenhuizen nemen de leden van 

het PSST deel aan pr-activiteiten, zoals de 

dag van het sociaal werk (UZ3). In veel zie-

kenhuizen hangen informatieposters. Maar 

in UZ2 hangt de psycholoog geen posters 

op zolang er voor kankerpatiënten geen 

veralgemeend aanbod van psychosociale 

zorg is. Ze kan immers moeilijk een affi che 

ophangen en daar dan bij vermelden dat de 

psycholoog er enkel is voor kanker x en y, 

maar niet voor kanker z. 

De respondenten stellen vast dat ze de 

dokters regelmatig opnieuw moeten mo-

tiveren om patiënten door te sturen. De 

doorverwijzing verwatert na een tijdje 

(ZP1). Psychosociale zorgverstrekkers 

moeten regelmatig zeggen wie ze zijn en 

wat ze doen, via verschillende kanalen 

(ZP2). In een UZ, waar veel assistenten 

werken, moet je telkens elke nieuwe as-

sistent goed inlichten over de aanwezig-

heid van psychosociale zorg (UZ2, UZ3). 

Initiatieven tot bekendmaking vloeien 

soms voort uit de competitie tussen ver-

schillende soorten psychosociale zorgvers-

trekkers. In UZ2 hebben de sociaal werkers 

het gevoel dat artsen te snel denken dat er 

een psycholoog nodig is om een bepaald 

probleem op te lossen. Ze doen daarom 

hun best om ervoor te zorgen dat artsen 

de sociaal werkers niet vergeten. 

5. BEREIKBAARHEID 
VAN DE PSYCHOSOCIALE 
ZORGVERSTREKKERS

5.1. Uren

In de verschillende ziekenhuizen zijn de 

sociaal werkers en psychologen ten min-

ste tijdens de kantooruren bereikbaar. 

Sommigen maken hierop uitzonderingen. 

In UZ2 is er op de sociale dienst altijd 

iemand aanwezig tussen 8.30u en 19u 

uur. Dat is handig omdat familieleden 

van patiënten soms pas na de werkuren 

een afspraak kunnen maken. In ZP3 is de 

borstpsycholoog twee dagen in de week 

ook na de werkuren bereikbaar, (tot 18u 

en tot 20u), net zoals de sociale dienst 

in ZP2. Sociaal werkers in UZ3 wer-

ken met een avond- en weekendwacht. 

In de meeste ziekenhuizen zijn er syste-

men om afwezigheden en deeltijds werk 

op te vangen. De sociale dienst in ZP2 

werkt in duo’s: als één sociaal werker af-

wezig is, vangt een andere de oproepen 

op. Aan elke deelgroep is een psycholoog 

of begeleidingsverpleegkundige verbon-

den. Dit duo probeert ervoor te zorgen 

dat een van de twee aanwezig is. Als dit 

niet lukt, wordt een beroep gedaan op 

iemand van een andere deelgroep om de 

oproepen op te vangen. Een gelijkaardig 

systeem gebruiken de sociaal werkers op 

de verpleegafdelingen in UZ1 en de soci-

ale dienst in UZ3. In BP1 zorgen de vier 

psychologen (twee op oncologie en twee 

op geriatrie) er tijdens elkaars afwezig-

heid voor dat elke oproep binnen 24 uur 

beantwoord wordt. Er is in het weekend 

ook een wachtdienst, maar die is vooral 

bedoeld voor psychiatrische patiënten. 

5.2. Kanalen

De zorgverstrekkers zijn allen bereikbaar 

via telefoon en meestal ook via e-mail. 

Patiënten krijgen een adreskaartje met 

die gegevens. Over het e-mailadres is er 

discussie. De psycholoog in UZ2 vindt 

dat er via e-mail te veel vragen komen 

die niet tot haar takenpakket behoren en 

geeft het e-mailadres niet aan patiënten. 

In UZ1 vindt de psycholoog dat e-mail 

niet effi ciënt is. Om te weten wat mensen 

doormaken en nodig hebben, werkt een 

telefoon veel beter. 

6. TEKORTEN

Elk interview eindigde met de vraag welke 

tekorten er nog zijn in de psychosociale 

De respondenten stellen vast dat ze de dokters regelmatig 

opnieuw moeten motiveren om patiënten door te sturen

DDe respon

opnieuw m
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kankerzorg. We behandelen hier de ant-

woorden op die vraag, maar ook tekorten 

die de respondenten vroeger in het inter-

view signaleerden.

In acht ziekenhuizen vermelden de res-

pondenten ten eerste de samenwerking 

met een deel van de artsen en ten tweede 

het niet of te weinig bereiken van een 

deelgroep van de kankerpatiënten. Bin-

nen dit onderzoek bleek dat borstkanker-

patiënten een beroep kunnen doen op 

meer uitgebreide psychosociale zorg dan 

darm- en prostaatkankerpatiënten. Maar 

de respondenten wijzen ook op andere 

groepen bij wie de zorg nog niet voldoen-

de ontwikkeld is: mensen met hoofd- en 

halskanker, hersentumoren, pancreas- en 

levertumoren. 

Tijdgebrek bij de sociaal werkers wordt in 

zeven van de acht ziekenhuizen gesigna-

leerd. Volgens sociaal werkers komt dit 

door de toenemende administratie en de 

kortere opnameduur. Daardoor moeten ze 

het ontslag steeds sneller en beter voor-

bereiden. Bovendien heeft het kankerplan 

niet geleid tot een grote personeelstoe-

name bij de sociaal werkers. 

In vijf van de acht ziekenhuizen sig-

naleren één of meer respondenten een 

plaatsgebrek in het ziekenhuis. Er zijn 

bijvoorbeeld niet voldoende gesprekslo-

kalen. Dit is een probleem om intensieve 

of moeilijke gesprekken te voeren, zeker 

voor mensen die op gemeenschappelijke 

kamers liggen (UZ1, UZ2, ZP3). Door een 

gebrek aan gesprekslokalen in de dag-

kliniek kun je niet kort op de bal spelen 

(UZ1, UZ2, UZ3). Zo moeten patiënten 

na hun consultatie bij een arts soms nog 

een tijd wachten op een gesprek met de 

psycholoog omdat er geen gesprekslokaal 

vrij is. Niet elke psychosociaal zorgver-

strekker beschikt over een eigen bureau 

in het ziekenhuis (UZ1, UZ3, ZP3).

In vijf van de acht ziekenhuizen wees 

een van de respondenten op tijdgebrek 

bij verpleegkundigen en communicatie-

problemen tussen het ziekenhuis en de 

thuiszorg. In vijf ziekenhuizen wijzen 

respondenten erop dat voor een deel van 

het zorgtraject nog geen psychosociale 

zorg beschikbaar is, bijvoorbeeld in de 

revalidatiefase. 

Een tekort dat in vier van de acht zieken-

huizen genoemd wordt, is de begeleiding 

van de omgeving van een persoon met 

kanker (partners en kinderen, de school 

van de kinderen). Er leven vooral vragen 

over een goede manier om kinderen van 

een kankerpatiënt op te vangen of het 

slechte nieuws mee te delen. 

Respondenten in drie ziekenhuizen be-

oordelen de uitbouw van de psychoso-

ciale thuiszorg als onvoldoende. Er ont-

breekt bijvoorbeeld een terugbetaalde 

consultatie bij een psycholoog of onco-

logisch verpleegkundige na afl oop van de 

behandeling. Er is in de thuiszorg een te 

beperkt aanbod van psychologen gespe-

cialiseerd in de begeleiding van mensen 

met een ernstige chronische ziekte.

In drie ziekenhuizen bemoeilijken taal-

barrières en culturele verschillen de psy-

chosociale zorg. Zelfs met een tolk is psy-

chologische begeleiding niet eenvoudig. 

Vooral allochtone vrouwen zijn moeilijk 

bereikbaar. 

Andere problemen die drie ziekenhuizen 

vermelden, zijn tijdgebrek bij psychologen 

en een tekort aan verpleegkundigen op de 

markt, zodat het lang duurt om nieuwe 

vacatures in te vullen, bijvoorbeeld voor 

begeleidingsverpleegkundigen. 

In drie ziekenhuizen ervaren de sociaal 

werkers een steeds grotere klemtoon op 

de ontslagvoorbereiding binnen het so-

ciaal werk, zodat ander aspecten van de 

begeleiding in het gedrang komen.

Tekorten die minder vaak vermeld worden 

(in één of twee ziekenhuizen):

-  een tekort aan zorg en steun voor de 

zorgverstrekkers, 

-  een trage reactie van de directie op de 

psychosociale noden in het ziekenhuis,

-  tijdgebrek bij de artsen, 

-  een drempel voor patiënten om de 

psycholoog te benaderen, 

-  onduidelijkheid over de rol van de 

nieuw aangeworven psychologen, 

-  een organisatiestructuur die belet dat 

alle psychosociale zorgverstrekkers in 

één team functioneren,

-  onzekerheid over de lange termijnfi -

nanciering van de psychosociale zorg,

-  een tekort aan goede schriftelijke 

informatie voor de patiënt over de 

psychosociale verwerking, 

-  kwaliteitsbewaking binnen de psycho-

sociale zorg,

-  een drempel voor patiënten om de 

sociaal werker te benaderen, omdat 

het idee leeft dat dit iets is voor 

‘marginalen’.

-  de middelen van het kankerplan wor-

den niet altijd louter voor kankerpati-

enten gebruikt. 

-  een ziekenhuis met verschillende vesti-

Een tekort dat in vier van de acht ziekenhuizen genoemd wordt, is de begeleiding van de 

omgeving (partner, kinderen …).
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gingsplaatsen belemmert de systema-

tisering van een zorgtraject. Sommige 

patiënten krijgen hun behandeling in 

verschillende vestigingsplaatsen. Het is 

dan moeilijker om het zorgtraject van 

patiënten op te volgen. 

CONCLUSIES EN 
BELEIDSVOORSTELLEN

De psychosociale zorg voor mensen 

met kanker heeft de voorbije jaren een 

stevige wettelijke en organisatorische 

basis gekregen, dankzij de wetgeving 

over de oncologische zorgprogramma’s 

en de borstkliniek4. Sinds de oprichting 

van het Cédric Hèle-instituut in 2003 

heeft Vlaanderen een eigen instituut 

voor psychosociale oncologie. De mid-

delen van het Nationaal Kankerplan uit 

2008 brachten de ontwikkeling van de 

psychosociale zorg voor mensen met 

kanker in een stroomversnelling, zo 

blijkt uit de interviews in acht Vlaamse 

ziekenhuizen. Vooral het aantal psycho-

logen dat kankerpatiënten ondersteunt, 

nam sterk toe. 

De doelstelling van die psychosociale zorg-

verstrekkers is om totaalzorg te bieden: 

naast de lichamelijke zorg moet er in de 

ziekenhuizen ook aandacht zijn voor psy-

chische en sociale zorg. De psychosociale 

zorg blijkt sterk te verschillen afhankelijk 

van het type kanker. Voor borstkankerpa-

tiënten is er in de acht ziekenhuizen sys-

tematisch psychosociale zorg gedurende 

een deel van of het volledige zorgtraject. 

Dit is niet of veel minder het geval voor 

darm- en prostaatkankerpatiënten. Sinds 

de nieuwe middelen voor de psychosociale 

zorg werken de ziekenhuizen aan de ont-

wikkeling van de psychosociale zorg voor 

deze kankertypes. 

Hierbij zullen de ziekenhuizen verschil-

lende knelpunten moeten oplossen. Het 

welslagen van de psychosociale zorg 

hangt sterk samen met de bereidheid van 

de arts om mee te werken. Sommige art-

sen staan blijkbaar nog wantrouwig tegen 

de nieuwe zorgverstrekkers of hebben het 

moeilijk om hun werkwijze aan te passen. 

Ook binnen de psychosociale zorg zijn er 

nog problemen. Er is onduidelijkheid over 

de taakverdeling tussen sociaal werkers en 

psychologen. Sociaal werkers vrezen dat 

hun takenpakket in de verdrukking komt 

door de sterke toename van het aantal 

psychologen. Ook tussen verpleegkundi-

gen en nieuwe functies als begeleidings-

verpleegkundigen bestaan spanningen 

over de taakverdeling. In één ziekenhuis is 

er ook een territoriumstrijd tussen het pal-

liatieve supportteam en de andere psycho-

oncologische zorgverstrekkers.

Het is een uitdaging om de kwaliteit van 

de geboden zorg te garanderen. Nieuw 

aangeworven psychologen worden nu im-

mers niet altijd goed begeleid. Ook over 

een optimale organisatie van het zorgtra-

ject leven nog veel vragen. Het is bijvoor-

beeld niet altijd duidelijk in welke mate 

psychosociale zorgverstrekkers zich sys-

tematisch aan iedereen moeten voorstel-

len en in welke mate ze kunnen wachten 

op vragen van de patiënt of een doorver-

wijzing door een arts of verpleegkundige. 

Verschillende psychologen vragen zich af 

of ze een tweedelijnsrol moeten spelen 

of toch ook meer eerstelijnswerk in de 

psychosociale zorg moeten verrichten. 

Momenteel zijn er op dit vlak verschillen 

tussen ziekenhuizen en soms ook binnen 

hetzelfde ziekenhuis.

Om de ontwikkeling van de psychosociale 

zorg vooruit te helpen en de knelpunten 

uit de weg te ruimen, doet de VLK enkele 

beleidsvoorstellen:

 De noden en de voorkeuren van de 

patiënt en niet de noden van de 

ziekenhuisorganisatie moeten de 

vorm en de inhoud van de psychoso-

ciale zorg bepalen. Indien verschil-

lende psychosociale zorgverstrekkers 

bijvoorbeeld in verschillende teams 

of diensten werken (een psychologi-

sche dienst, een sociale dienst, een 

palliatief supportteam) moeten deze 

diensten afspraken maken die het 

belang en de keuzevrijheid van de 

patiënt vooropstellen.

 Elk ziekenhuis moet volgens de wet 

beschikken over een multidisci-

plinair oncologisch handboek met 

afspraken over het verloop van de 

behandeling en de verwijzing van 

kankerpatiënten. Dit handboek zou 

ook afspraken moeten bevatten 

over de psychosociale zorg in het 

ziekenhuis. Die afspraken moeten 

gaan over wie welke zorg biedt in 

de verschillende fases van het zorg-

traject. (Wie gaat bij een patiënt 

voor welk probleem? Hoever kan of 

moet systematisering gaan? Welke 

zorg wordt in de eerste lijn geboden 

en welke zorg in de tweede lijn? 

Hoe organiseren de psychosociale 

zorgverstrekkers de relaties met de 

thuiszorg? Hoe wordt de zorg voor 

de zorgverstrekkers aangepakt?)

 De afspraken over de psychosociale 

kankerzorg moeten tot stand komen 

in uitgebreid overleg tussen alle be-

trokkenen, zoals psychologen, sociaal 

werkers, artsen en verpleegkundigen. 

Er is immers nood aan inzicht in de 

wederzijdse verwachtingen om wan-

trouwen of tegenstrijdige verwachtin-

gen weg te nemen, bijvoorbeeld over 

de aanwezigheid van psychosociale 

zorgverstrekkers bij de slechtnieuws-

mededeling.

 De psychosociale zorgverstrekkers 

moeten duidelijk zichtbaar zijn in 

het ziekenhuis, door deel te nemen 

aan werkgroepen en patiëntenoverleg 

en door feedback te geven over hun 

werk aan artsen en verpleegkundigen. 

Ze moeten zich via verschillende 

kanalen (website, folders, e-mails...) 

herhaaldelijk bekendmaken. Dit is 

niet alleen noodzakelijk om zich 

bekend te maken bij patiënten met 

hulpvragen, maar ook opdat artsen de 

psychosociale zorgverstrekkers niet 

zouden vergeten.

 Er zouden richtlijnen moeten komen 

over de opleiding, de bijscholing en 

de intervisie voor mensen die werken 

in de psychosociale kankerzorg. Die 

kwaliteitsgaranties zijn in het belang 

van de patiënt, maar kunnen wellicht 

ook helpen om twijfels bij terughou-

dende artsen weg te nemen. 
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 Om patiënten met potentiële 

problemen op tijd te identifi ceren 

en de werklast te beperken, kunnen 

screeningsinstrumenten nuttig zijn. 

Die instrumenten kunnen ervoor 

zorgen dat de subjectieve inschatting 

van artsen of verpleegkundigen min-

der doorweegt bij de doorverwijzing 

naar psychosociale zorg. 

 Toegang tot onderdelen van het 

EMD en de andere informaticasyste-

men in een ziekenhuis is belangrijk 

voor de psychosociale zorgverstrek-

kers om informatie in te winnen 

over patiënten en om feedback te 

geven aan andere zorgverstrekkers. 

Die toegang helpt ook om de zorg 

te plannen en patiënten met een 

hulpvraag te bereiken en terug 

te vinden in het ziekenhuis. Als 

psychosociale gegevens ingevoerd 

worden in het EMD, moet dit 

natuurlijk gebeuren met respect 

voor de privacy van de patiënt. De 

patiënt moet toestemming geven 

voor het bewaren van de gege-

vens. Het EMD kan enkel gegevens 

bevatten die echt nodig zijn voor 

andere zorgverstrekkers en enkel 

die zorgverstrekkers voor wie de 

psychosociale informatie nuttig is, 

mogen er toegang toe hebben.

Dit onderzoek kwam tot stand op een mo-

ment dat de psychosociale zorg in de zie-

kenhuizen zich sterk aan het ontwikkelen 

was, als gevolg van de nieuwe middelen 

van het kankerplan. Het verdient daarom 

aanbeveling om de bevraging regelmatig 

te herhalen, om na te gaan hoe de zorg 

zich verder ontwikkelt. 
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Het Vlaamse regeringsbeleid 2004-2009
       en de nieuwe regeringsplannen 
   onder de loep 

Naar aanleiding van het einde van de Vlaamse legislatuur 

2004-2009 evalueerde de VLK in mei 2009 drie onderdelen van 

het regeringsbeleid die erg belangrijk zijn voor de preventie van 

kanker en de levenskwaliteit van kankerpatiënten. De evaluaties 

vormden voor de VLK ook de aanleiding om enkele concrete be-

leidsvoorstellen te formuleren voor de nieuwe Vlaamse Regering.

De evaluatie van het regeringsbeleid kadert in een traditie van de 

VLK om in de aanloop naar verkiezingen een memorandum op te 

stellen voor de regeringsonderhandelingen. De VLK hoopt dat haar 

aanbevelingen worden opgenomen in het nieuwe regeerakkoord of 

in de beleidsnota’s van de bevoegde ministers. Op die manier wil 

de VLK in het belang van de kankerpatiënt en de volksgezondheid 

invloed uitoefenen op de politieke besluitvorming. 

Een eerste evaluatie spitste zich toe op de (samenwerkings)

initiatieven van de departementen Onderwijs en Volksgezond-

heid in verband met roken en gezonde voeding in het onderwijs. 

In een tweede bijdrage evalueerden we de maatregelen om 

de uitstoot van fi jn stof door het transport te verminderen en 

onderzochten we in hoeverre er voor het fi jnstofbeleid sprake 

was van een geïntegreerd beleid van de verschillende betrokken 

departementen (Leefmilieu, Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening en 

Volksgezondheid). Een derde bijdrage ging na in welke mate de 

regering vooruitgang boekte in vier centrale beleidsdomeinen die 

het welzijn van kankerpatiënten sterk beïnvloeden: de profes-

sionele gezinszorg, de palliatieve zorg, de samenwerking tussen 

de thuiszorg en het ziekenhuis en de samenwerking binnen de 

thuiszorg, en de zorgverzekering. 

SAMENVATTING

Ward Rommel
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De hele evaluaties vindt u op http://www.tegenkanker.be/

sites/vlk/fi les/EvaluatieVlaamsBeleid2005-2009-VLK.pdf. Voor 

dit Onderzoeksrapport hebben we de evaluaties samengevat en 

gingen we ook na in welke mate het nieuwe regeerakkoord en de 

beleidsnota’s van de verschillende ministers tegemoetkomen aan 

de voorstellen die we in mei aan de regeringsonderhandelaars 

bezorgden.

De departementen Onderwijs en Volksgezondheid hebben de voor-

bije legislatuur grote inspanningen gedaan om te komen tot een 

betere samenwerking en een geïntegreerd beleid voor gezond-

heidsbevordering op school. De expliciete wens van de vorige 

minister van Onderwijs dat de scholen een gezondheidsbeleid 

zouden voeren, heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. De mi-

nisters van Onderwijs 

en Volksgezondheid 

ondertekenden, samen 

met de ministers van 

Landbouw en Visserij 

en van Sport, een 

intentieverklaring 

over gezondheidsbe-

vordering bij kinderen en jongeren, de Commissie Gezondheidsbe-

vordering van de Vlaamse Onderwijsraad werd opnieuw opgestart 

en er werd een strategisch plan over gezondheidsbevordering in 

het basis- en secundair onderwijs opgesteld. Er waren ook enkele 

belangrijke concrete resultaten. Zo kwam er een totaal rookverbod 

in de scholen voor leerlingen, personeel en ouders. En scholen 

en leerlingen werden gesensibiliseerd om te kiezen voor gezonde 

drankjes en tussendoortjes. De gezondheidsconferenties over ‘Ta-

bak, alcohol en drugs’ en ‘Voeding en beweging’ en de actieplan-

nen die eruit voortvloeiden, legden bovendien de basis voor een 

voortgezet geïntegreerd beleid op het gebied van roken, voeding 

en beweging. 

In de nieuwe beleidsvoornemens van Onderwijs krijgt het thema 

gezondheid in het algemeen minder aandacht dan tijdens de vo-

rige legislatuur. Bovendien ligt de klemtoon niet langer op roken 

en gezonde voeding. Op zich hoeft dit geen probleem te zijn. De 

vorige regering heeft immers de noodzaak van gezondheidsbevor-

dering in het onderwijs gelegitimeerd. Voor het werkveld komt het 

er nu vooral op aan om op dit elan door te gaan. Helaas zegt de 

beleidsnota Onderwijs niets over de toekomst of de status van de 

Commissie Gezondheidsbevordering. Roken en gezonde voeding 

binnen het onderwijs zullen in de nieuwe legislatuur vooral 

aandacht krijgen via de realisatie van de twee actieplannen van 

Volksgezondheid. Om die uit te voeren, zullen voldoende middelen 

en een intense samenwerking met andere beleidsdomeinen en 

-niveaus nodig zijn. Positief is dat de nieuwe legislatuur blijft 

inzetten op een geïntegreerd preventiebeleid. Er zal nauw worden 

samengewerkt met alle relevante partners op lokaal, provinciaal, 

regionaal, federaal en internationaal niveau. Verheugend is alvast 

dat het zwaartepunt van het preventiebeleid meer op het lokale 

niveau zal komen te liggen. 

De Vlaamse Regering heeft de voorbije legislatuur ook heel wat 

inspanningen geleverd om de uitstoot van fi jn stof door het 

verkeer te verminderen. Maar voorlopig slaagt zij er niet in om 

alle Europese luchtkwaliteitsnormen te halen. In haar evaluatie 

vroeg de VLK dat de nieuwe Vlaamse regering de inspanningen 

zou opvoeren en structurele maatregelen zou nemen, zoals een 

slimme kilometerheffi ng en de hervorming van de verkeersbelas-

tingen, om het vracht-

wagen- en autoverkeer 

te ontmoedigen en het 

gebruik van milieu-

vriendelijker vervoers-

vormen te stimuleren. 

Daarnaast vroeg de 

VLK dat de nieuwe 

regering in het kader van een preventief gezondheidsbeleid 

haar fi jnstofplan zou actualiseren en een realistisch tijdpad zou 

uittekenen om op termijn de (strengere) luchtkwaliteitsnormen 

van de Wereldgezondheidsorganisatie te halen. Het beleid op het 

gebied van ruimtelijke ordening, zoals de inplanting van bedrijven 

en woonzones en de uitbreiding van wegeninfrastructuur, zou 

systematisch getoetst moeten worden op zijn gezondheidsef-

fecten. De Vlaamse Regering zou ook meer moeten investeren in 

de ontwikkeling van de binnenvaart en spoorverbindingen met de 

havens, zodat het goederenvervoer maximaal gebruik kan maken 

van die milieuvriendelijker transportmogelijkheden.

In het algemeen zijn het Vlaams regeerakkoord en de beleidsnota 

Leefmilieu en Natuur 2009-2014 vrij ambitieus in hun milieudoel-

stellingen. Zo wil Vlaanderen in 2020 op het gebied van lucht-

kwaliteit even goed scoren als andere economische topregio’s. En 

de minister van Leefmilieu wil ‘signifi cante stappen zetten’ om 

tegen 2020 de gemiddelde jaarconcentratie aan fi jn stof (PM10 

en PM 2,5) gevoelig terug te dringen tegenover de concentratie in 

2007. Maar het is zeer de vraag of de voorgestelde maatregelen 

zullen volstaan om in 2011 de Europese grenswaarden te halen. 

De slimme kilometerheffi ng, een erg belangrijke, structurele 

maatregel om het autogebruik en de fi jnstofuitstoot te vermin-

deren, komt er volgens de beleidsnota Mobiliteit voorlopig alleen 

voor vrachtwagens, en dan nog ten vroegste in 2013. Een andere 

belangrijke maatregel die ontbreekt, zijn de zogenaamde low 

De Vlaamse Regering heeft de voorbije legislatuur heel wat 

inspanningen geleverd om de uitstoot van fi jn stof door het 

verkeer te verminderen. Maar voorlopig slaagt zij er niet in om 

alle Europese luchtkwaliteitsnormen te halen

De Vlaams

inspannin
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emission zones, om de meest vervuilende wagens uit stadskernen 

te weren. Positief is wel dat de regering zo snel mogelijk werk wil 

maken van een hervorming van de autobelasting op basis van de 

milieukenmerken van de wagens. Het regeerakkoord spreekt zich 

ook resoluut uit voor een geïntegreerd beleid, maar uit de beslis-

sing om de Antwerpse haven uit te breiden met een containerdok 

blijkt niet meteen dat gezondheidsbelangen voortaan zwaarder 

zullen doorwegen.

Het gezondheids- en welzijnsbeleid van de voorbije legisla-

tuur betekende op verschillende vlakken een vooruitgang voor de 

Vlaamse kankerpatiënt. 

De gefi nancierde uren voor de diensten gezinszorg stegen elk jaar, 

al werd een stijging met 4%, die nodig is om de demografi sche 

evolutie te volgen en de historisch gegroeide achterstand weg te 

werken, slechts één jaar gehaald. De VLK vroeg dat de nieuwe 

regering zou blijven investeren in de gezinszorg zodat de diensten 

fl exibel kunnen inspelen op nieuwe noden van kankerpatiënten. 

Nieuwere vormen van thuiszorg, zoals oppasdiensten, moeten ver-

der worden uitgebouwd. De nieuwe regering neemt zich voor om 

‘tegemoet te komen aan de toenemende zorgvragen’ en ‘werk te 

maken van voldoende, kwalitatieve en betaalbare zorg’. Zo komt 

er een uitbreiding van het aantal gesubsidieerde uren gezinszorg 

en aanvullende thuiszorg en van het aantal medewerkers van de 

diensten maatschappelijk werk, in verhouding tot de demografi -

sche ontwikkeling. Of de regering ook van plan is om de historisch 

gegroeide achterstand weg te werken, is nog niet duidelijk. 

De maximumfactuur in de zorg, die in het vorige regeerakkoord 

werd aangekondigd, is er nog niet. Maar de vorige regering zette 

wel enkele betekenisvolle stappen om patiënten met zware zorg-

kosten in de toekomst beter te beschermen. Zo is het principe 

van de maximumfac-

tuur opgenomen in 

het Woonzorgdecreet. 

De VLK vroeg de 

nieuwe regering om 

hier snel werk van te 

maken en bij de uit-

werking van de maximumfactuur rekening te houden met ernstig 

zieken die veel niet-medische zorgkosten hebben maar momen-

teel niet in aanmerking komen voor een zorgverzekeringspremie, 

omdat ze volgens de toegangsvoorwaarden te zelfredzaam zijn.

 

De VLK juicht toe dat de huidige regering een basisdecreet over de 

Vlaamse sociale bescherming plant. Dit decreet zal gaan over de 

bestaande zorgverzekering;  een systeem van maximumfactuur in 

de thuiszorg;  een Vlaamse hospitalisatieverzekering;  een nieuwe 

regeling voor de fi nanciële ondersteuning van kinderen en  een 

nieuw systeem van begrenzing van de kosten in de residentiële 

ouderenzorg. Het decreet wil ook de kennis van de Vlamingen over 

hun sociale rechten vergroten. Het blijft wel afwachten wat de 

regering zal doen met ernstig zieken met veel niet-medische zorg-

kosten die te zelfredzaam zijn voor de zorgverzekeringspremie.

De fi nanciering van de palliatieve zorg blijft een pijnpunt. On-

danks het toenemende belang van de zorg en nieuwe uitdagingen 

zoals vroegtijdige zorgplanning en levenseindebeslissingen, is de 

palliatieve sector nog sterk ondergefi nancierd. Op het einde van 

de vorige legislatuur was er nog geen structurele fi nanciering voor 

de overkoepelende Federatie Palliatieve Zorg. De toelagen voor de 

palliatieve netwerken, die de palliatieve zorg regionaal coördi-

neren, worden nu wel jaarlijks geïndexeerd, maar de palliatieve 

dagcentra, die instaan voor de tijdelijke opvang van patiënten, 

blijven worstelen met een ontoereikende en onzekere fi nanciering. 

De nieuwe regering wil de palliatieve zorg verder uitbouwen. 

Positief is dat de dagcentra structureel verankerd worden in het 

landschap van de welzijns- en gezondheidsorganisaties. De minis-

ter zal ook de reglementering voor de erkenning en subsidiëring 

van de netwerken actualiseren, maar het blijft afwachten of dit 

zal volstaan om tegemoet te komen aan de nieuwe uitdagingen 

van de palliatieve zorg. Ook positief is dat de regering wil garan-

deren dat de palliatieve netwerken voldoende toegang hebben tot 

thuisvervangende settings, zoals de voorzieningen voor personen 

met een handicap. Volgens de Federatie Palliatieve Zorg bereikt 

de palliatieve zorg deze doelgroep momenteel nog onvoldoende. 

Over een betere fi nanciering van de Federatie Palliatieve Zorg zegt 

de beleidsnota jammer genoeg niets.

Met het oog op een betere samenwerking tussen thuiszorgdien-

sten hertekende de vorige regering het landschap van de eerste-

lijnsgezondheidszorg. 

De nieuwe structuren 

zorgen echter voor 

veel discussie. Het is 

dan ook belangrijk dat 

de nieuwe regering 

die structuren van 

nabij opvolgt, nagaat of ze de zorg voor patiënten daadwerkelijk 

verbeteren en ze zo nodig bijstuurt. Het blijft onduidelijk wat de 

regering en de minister op dit vlak van plan zijn. De beleidsnota 

kondigt voor 2010 wel een conferentie aan om samen met de 

zorgverstrekkers en het Vlaams Patiëntenplatform een visie op de 

rol van de eerstelijnsgezondheidszorg uit te werken.

Positief is dat de palliatieve dagcentra structureel 

verankerd worden in het landschap van de welzijns- en 

gezondheidsorganisaties

Positief is

verankerd
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1. INLEIDING

De voorbije jaren is meer en meer het 

inzicht gegroeid dat preventie niet al-

leen een verantwoordelijkheid is van het 

beleidsdomein Volksgezondheid, maar 

ook van andere beleidsdomeinen. Maar 

de weg naar een geïntegreerd preventie-

beleid ligt bezaaid met obstakels, zoals 

economische en andere overwegingen, 

die ook meespelen bij beslissingen. Met 

het einde van de legislatuur 2004-2009 

in zicht, gingen we in het voorjaar van 

2009 na hoe ver Vlaanderen de voorbije 

vijf jaar op de ingeslagen weg is gevor-

derd.

 

We concentreerden ons hierbij op roken 

en gezonde voeding en wierpen een blik 

op de (samenwerkings)initiatieven van 

het beleidsdomein Onderwijs en het be-

leidsdomein Volksgezondheid in het on-

derwijs. We vroegen ook drie deskundigen 

hun eigen visie te geven op het gevoerde 

beleid. Daarna formuleerde de VLK haar 

conclusies en beleidsvoorstellen voor de 

volgende legislatuur. 

De volledige evaluatie vindt u op http://

www.tegenkanker.be/sites/vlk/fi les/Eva-

luatieVlaamsBeleid2005-2009-VLK.pdf. 

We geven hier een korte samenvatting 

van die evaluatie en nemen vervolgens 

het nieuwe Vlaamse regeerakkoord1 en de 

beleidsnota’s van Welzijn, Volksgezond-

heid en Gezin2 en van Onderwijs3 onder 

de loep. 

2. INITIATIEVEN

2.1. Initiatieven van het 

beleidsdomein Onderwijs

De motor achter het gezondheidsbeleid 

met betrekking tot het onderwijs tijdens 

de legislatuur 2004-2009 was vooral het 

beleidsdomein Onderwijs zelf, dat een 

aantal erg belangrijke initiatieven nam. 

Op initiatief van Onderwijs onderteken-

den de Vlaamse ministers bevoegd voor 

Onderwijs, voor Gezondheid, voor Land-

bouwbeleid en de Zeevisserij en voor 

Sport op 27 januari 2006 de Intentiever-

klaring inzake gezondheidsbevordering 

bij kinderen en jongeren4. In die verkla-

ring maakten de ministers afspraken over 

hun rol en bijdrage in de gezondheids-

bevordering in het basis- en secundair 

onderwijs. De Vlaamse gezondheidsdoel-

stellingen golden als uitgangspunt om te 

bepalen welke aandachtspunten op het 

vlak van gezondheidsbevordering priori-

tair werden gesteld. 

Belangrijk is ook dat de Commissie Ge-

zondheidsbevordering van de Vlaamse 

Onderwijsraad (VLOR) opnieuw werd 

opgestart. In die commissie zetelen 

academici en vertegenwoordigers van 

onder meer de administratie en het ka-

binet Onderwijs, de lerarenvakbonden, 

de verschillende onderwijskoepels, scho-

lierenkoepels, ouderkoepels, centra voor 

leerlingenbegeleiding (CLB’s), experti-

secentra zoals Sensoa, VIGeZ (Vlaams 

Instituut voor Gezondheidspromotie en 

Ziektepreventie, het vroegere VIG) en 

VAD (Vereniging voor Alcohol en andere 

Drugproblemen), maar ook vertegenwoor-

digers van het Vlaams Agentschap Zorg & 

Gezondheid en het kabinet Volksgezond-

heid. Om de werkzaamheden van de Com-

missie Gezondheidsbevordering te coördi-

neren, werd een gezondheidscoördinator 

aangesteld. 

De Commissie Gezondheidsbevordering 

stuurde samen met de overheid de uit-

werking van een strategisch plan over 

gezondheidsbevordering in het basis- en 

secundair onderwijs, ‘Op uw gezond-

heid!’5. De initiatieven van het beleids-

domein Onderwijs tijdens deze legisla-

tuur met betrekking tot gezondheid zijn 

eigenlijk de uitwerking van dit plan. De 

initiatieven in het actieplan moesten 

de scholen sensibiliseren en ondersteu-

nen om een gezondheidsbeleid op maat 

te ontwikkelen. De scholen kregen na-

melijk de vraag om tegen 1 september 

Het Vlaams preventiebeleid 
   2004-2009 op het vlak van 
           roken en gezonde voeding in 
     het onderwijs 

Cathy Rigolle

Het rookverbod moet er niet enkel voor zorgen dat iedereen in 

de school een rookvrije omgeving heeft, maar dat ook in de open 

lucht ‘niet roken’ de vaste norm is

Het rookv

de school

Cathy Rigolle
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2007 hun leerlingen een omgeving aan 

te bieden die een gezonde levensstijl 

stimuleert. 

Specifi ek in verband met roken werd op 

1 september 2008 een algemeen rook-

verbod in de basis- en secundaire scho-

len en de CLB’s van kracht. Het decreet 

(van 6 juni)6 kwam er na een unaniem 

advies voor een algemeen rookverbod 

van de VLOR (22 maart 2007)7. De wet-

geving vertrekt vanuit het gegeven dat 

een schoolcampus een pedagogische om-

geving is, die ook een voorbeeldfunctie 

heeft. Daarom moet het rookverbod er 

niet enkel voor zorgen dat iedereen in 

de school een rookvrije omgeving heeft, 

maar dat ook in de open lucht ‘niet roken’ 

de vaste norm is. 

In zijn advies van 27 september 20078 

adviseerde de VLOR om frisdranken en 

snoep niet te verbieden in de scholen, 

maar om scholen aan te moedigen tot 

een beleid dat suikerrijke drankjes en 

vetrijke tussendoortjes aan banden legt. 

In tegenstelling tot sigaretten zijn die 

drankjes en tussendoortjes immers niet in 

se ongezond, alleen moeten ze met mate 

worden geconsumeerd. Ook dat advies 

werd gevolgd.

2.2. Initiatieven van het 

beleidsdomein Volksgezondheid

Om de gezondheidsdoelstellingen te rea-

liseren, doet Volksgezondheid een beroep 

op partnerorganisaties. Zo werkt het VIG 

(nu VIGeZ) aan een gezondheidsbeleid, 

toepasbaar in de sfeer van scholen en 

bedrijven. Ook voor de uitvoering van het 

strategisch plan ‘Op uw gezondheid!’ (zie 

eerder) stelde Volksgezondheid de erva-

ring en deskundigheid van organisaties 

zoals onder meer de Logo’s (Lokaal ge-

zondheidsoverleg) en het VIG (nu VIGeZ) 

ter beschikking. 

Op 23 en 30 november 2006 vond de 

Gezondheidsconferentie Middelengebruik 

(tabak, alcohol en drugs) plaats. Diverse 

werkgroepen met deskundigen, vertegen-

woordigers van de sectoren onderwijs, 

welzijn en jeugd en lokale organisaties 

onderzochten de effectiviteit en de im-

plementeerbaarheid van verschillende 

strategieën. Uit de gezondheidscon-

ferentie vloeiden een nieuwe Vlaamse 

gezondheidsdoelstelling9 en het Vlaams 

Actieplan Tabak, Alcohol en Drugs 2009-

201510 voort. Volgens het actieplan 

speelt de sector onderwijs een belang-

rijke rol in het preventieve gezondheids-

beleid op het gebied van tabak, alcohol 

en andere drugs bij kinderen, jongeren en 

jongvolwassenen. Een rekensom leert ons 

dat het actieplan, wat Volksgezondheid 

betreft, een uitbreiding aan middelen 

voorziet van 2,25 miljoen euro, over de 

hele duurtijd van het actieplan. 

Op 23 oktober 2008 vond de Gezondheids-

conferentie Voeding en Beweging plaats, 

waarop een herziene gezondheidsdoelstel-

ling in verband met gezond omgaan met 

voeding en voldoende beweging en met-

een ook al een concreet actieplan11 werd 

voorgesteld. Het actieplan en de gezond-

heidsdoelstelling kwamen tot stand na 

een intensieve consultatie van experts en 

praktijkdeskundigen. Daarnaast was er ook 

overleg met andere beleidsdomeinen, waar-

onder Onderwijs, met het oog op hun mede-

werking bij de realisatie van het actieplan. 

2.3. Evaluatie-instrumenten om 

het beleid van de scholen te 

meten

Over welke evaluatie-instrumenten be-

schikken we momenteel om het effect 

van het gezondheidsbeleid en gezond-

heidsbevorderende acties in het onder-

wijs te meten? 

Om de drie jaar houdt het VIGeZ een indi-

catorenbevraging over het tabaks-, voe-

dings- en (sinds 2006) bewegingsbeleid 

van scholen. Een eerste bevraging vond 

plaats in 2003, een tweede in 2006. In 

september-oktober 2009 vond een nieu-

we bevraging plaats. Voor het beleid van 

de legislatuur 2004-2009 moeten we de 

bevraging van 2006 als nulmeting be-

schouwen. Volgens Olaf Moens van het 

VIGeZ waren in de resultaten van 2006 

al duidelijk de inspanningen te zien die 

de onderwijsnetten de voorbije jaren heb-

ben geleverd. Voor 2009 verwacht hij een 

verdere positieve evolutie. 

Een tweede evaluatie-instrument is de 

HBSC-studie, een transnationale studie 

van de Wereldgezondheidsorganisatie, 

die alle vier jaar peilt naar gedrag en at-

titudes die verband houden met gezond-

heid (onder meer op het vlak van voeding 

en roken) van leerlingen. HBSC staat voor 

Health Behaviour in School-Aged Children. 

Het Vlaamse gedeelte van het onderzoek, 

De VLOR adviseerde om frisdranken en snoep niet te verbieden in de scholen, maar om scholen 

aan te moedigen tot een beleid dat vetrijke tussendoortjes aan banden legt.
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‘Jongeren en gezondheid’, wordt uitge-

voerd door de Universiteit Gent. In maart 

2009 kreeg de vakgroep 334.000 euro 

subsidie van minister Heeren voor de ver-

lenging van dit onderzoek.

3. DE VISIE VAN DRIE 
DESKUNDIGEN

Zowel het beleidsdomein Onderwijs als 

het beleidsdomein Volksgezondheid heeft 

de voorbije legislatuur heel wat initiatie-

ven genomen in het onderwijs op het vlak 

van gezondheid in het algemeen en roken 

en gezonde voeding in het bijzonder. Uit 

het overzicht blijkt dat er toch wel een 

intensieve samenwerking was tussen de 

twee beleidsdomeinen. Verdient de legis-

latuur 2004-2009 een goed rapport? We 

vroegen drie deskundigen naar hun visie 

op het beleid, elk vanuit hun eigen werk-

veld: Olaf Moens (coördinator onderwijs 

van het VIGeZ), professor Lea Maes (voor-

zitter VLOR-Commissie Gezondheids-

bevordering en hoofd van de vakgroep 

Maatschappelijke Gezondheidskunde van 

de Gentse Universiteit) en An Victoir 

(ex-KUL-onderzoeker gezondheidspsy-

chologie en momenteel verantwoordelijke 

proactief werk van de Vrije-Koepel-CLB 

vzw). Hun visie vormde voor de VLK een 

belangrijke basis voor het formuleren van 

een aantal conclusies en beleidsvoorstel-

len voor de nieuwe legislatuur. De drie 

deskundigen zien een aantal erg belang-

rijke verwezenlijkingen, maar toch ook 

een aantal gemiste kansen. 

3.1. Duurzaamheid, kwaliteit en 

voldoende middelen

Onze deskundigen zijn het erover eens 

dat de legislatuur 2004-2009 de geschie-

denis zal ingaan als de eerste waarin een 

minister van Onderwijs aangaf dat hij 

gezondheidsbevordering in het onderwijs 

belangrijk vond. Zij wijzen alle drie op 

het grote belang van de intentieverkla-

ring, het weer opstarten van de Commis-

sie Gezondheidsbevordering en de wens 

van de minister dat scholen een gezond-

heidsbeleid voeren. Bovendien was dit 

een onderwijsverandering die er zonder 

verplichting kwam. Het beleidsdomein 

Onderwijs heeft de voorbije legislatuur 

voor een verankering gezorgd van wat al 

enige tijd bezig was in het veld, in de on-

derwijsnetten zelf. Met de intentieverkla-

ring heeft Onderwijs dit proces versneld 

en versterkt. 

De Commissie Gezondheidsbevordering 

heeft een werkingsbudget van 150.000 

euro op jaarbasis. Met het salaris van de 

gezondheidscoördinator erbij, voorziet 

Onderwijs in totaal 200.000 euro om te 

werken aan gezondheid in het onderwijs. 

Die middelen zijn veel te schaars, vinden 

onze deskundigen. 

Bovendien zijn zowel de commissie als 

de gezondheidscoördinator een ‘tijdelijk 

project’. Hun werk loopt in theorie af 

met de legislatuur 2004-2009. Natuurlijk 

wordt gehoopt op een verlenging. De des-

kundigen vinden dat ‘projectstatuut’ een 

belangrijke belemmering voor een goede 

werking. 

Verder wordt ook gepleit voor meer duur-

zaamheid en kwaliteit. Veel te vaak wordt 

nog kort op de bal gespeeld en krijgen 

(kortetermijn)projecten de voorkeur. Zo 

zijn na beide gezondheidsconferenties 

subsidiefondsen vrijgemaakt, maar enkel 

voor (tijdelijke) projectwerking. 

3.2. Samenwerking en 

facettenbeleid 

De twee gezondheidsconferenties en de 

actieplannen die eruit voortvloeiden, zijn 

belangrijke verwezenlijkingen van Volks-

gezondheid. Uit de manier waarop de ac-

tieplannen tot stand kwamen en uit hun 

inhoud blijkt dat Volksgezondheid wel de-

gelijk rekening houdt met de wensen en 

grieven van het werkveld. De actieplan-

nen zijn het resultaat van een intensieve 

samenwerking tussen alle betrokkenen en 

ook tussen verschillende beleidsdomei-

nen, waaronder Onderwijs. Ze zijn een 

goed voorbeeld van het facettenbeleid 

dat Vlaanderen voor ogen heeft. Een fa-

cettenbeleid wordt gedefi nieerd als een 

samenhangend beleid over eenzelfde 

thematiek dat gestalte krijgt vanuit de 

verschillende beleidsdomeinen van de 

Vlaamse Gemeenschap. De uitvoering van 

de actieplannen ligt nu grotendeels in 

handen van de nieuwe Vlaamse Regering.

In verband met dat facettenbeleid zien 

onze deskundigen nog een aantal gemiste 

kansen. Eigenlijk is dat facettenbeleid (in 

ons geval dus de aandacht voor gezond-

heid vanuit andere beleidsdomeinen) 

alleen nog maar echt gelukt binnen het 

onderwijs. Dat is een goed begin, maar 

de impulsen moeten absoluut ook vanuit 

andere beleidsdomeinen komen, zoals 

Ruimtelijke Ordening of Mobiliteit. 

‘Beleidsdomeinen als Ruimtelijke Ordening 

of Mobiliteit zouden in de voorstellen die 

zij doen, het aspect gezondheid telkens 

mee moeten opnemen,’ aldus An Victoir. 

‘Ook zij moeten beseffen dat wanneer zij 

een voorstel uitwerken op hun terrein, 

mensen hierdoor meer kansen krijgen om 

aan hun gezondheid te werken.’

De samenwerking tussen Volksgezondheid 

en Onderwijs kent weliswaar een lange 

traditie, maar verloopt toch niet altijd 

even vlot. Dat heeft te maken met de ver-

schillende beleidskaders van de twee be-

leidsdomeinen. Volksgezondheid draagt 

evidence-based werken (het gebruik van 

welbepaalde modellen om aan gezond-

De legislatuur 2004 – 2009 zal de ge-

schiedenis ingaan als de eerste waarin 

een minister van Onderwijs aangaf 

dat hij gezondheidsbevordering in het 

onderwijs belangrijk vond.
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heidsbevordering te doen)  hoog in het 

vaandel, wat uiteraard heel positief is. 

Bij het beleidsdomein Onderwijs staan de 

vrijheid van onderwijs en empowerment 

centraal. Wat je implementeert, moet ui-

teraard wel evidence-based zijn, zo rede-

neren ze binnen Onderwijs, maar ze probe-

ren de scholen zelf in staat te stellen om 

te zien wat en waar de noden zijn, door 

naar hun eigen schoolpopulatie te kijken. 

Toch kende de samenwerking tussen de 

twee beleidsdomeinen de voorbije jaren 

een positieve evolutie. Samenwerking op 

Vlaams niveau is uiteraard een absolute 

must, maar er moet ook veel meer worden 

samengewerkt met de federale overheid. 

De minister van Volksgezondheid be-

schikt maar over heel weinig instrumen-

ten voor primaire preventie. Voor voeding 

bijvoorbeeld is alles wat reglementering 

aangaat, voedseletikettering, contacten 

met de voedingsindustrie, reclamebeper-

kingen, … federale materie.

3.3. Een lokaal preventiebeleid

Professor Lea Maes stelt ook de samen-

smelting van de Logo’s in vraag: ‘Het 

gaat om een schaalvergroting, terwijl 

net schaalverkleining nodig is’. Om echt 

vooruitgang te boeken, moet gezond-

heid op gemeentelijk niveau volgens 

de deskundigen meer aandacht krijgen. 

Op dat vlak heeft het beleidsdomein 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin vol-

gens professor Maes een belangrijke 

kans laten liggen. Sinds de legislatuur 

2004-2009 moeten gemeenten name-

lijk verplicht een sociaal beleid hebben. 

Het had een voorwaarde kunnen zijn om 

ook gezondheid mee op te nemen in dat 

verplichte lokale sociale beleid. Door 

gemeenten meer bevoegdheid te geven 

voor gezondheid, kun je komen tot echte 

gemeenschapsprojecten. 

3.4. Meten om te weten

Tijdens de legislatuur 2004-2009 was er 

duidelijk aandacht voor evidence-based 

werken en voor evaluatie. Een positieve 

evolutie, zo vinden onze deskundigen. 

Maar toch wordt er volgens hen nog al-

tijd te weinig geëvalueerd en zijn er ook 

onvoldoende middelen hiervoor beschik-

baar. 

3.5. Wel een rookverbod, geen 

verbod op frisdranken en snoep

Een van de belangrijkste verwezenlij-

kingen van het beleidsdomein Onderwijs 

is uiteraard het algemene rookverbod 

op school, een initiatief dat onze drie 

deskundigen toejuichen. Voor drank en 

tussendoortjes koos Onderwijs voor een 

totaal andere aanpak. Geen verbod, maar 

wel sensibilisering zodat scholen en leer-

lingen de juiste keuze leren maken. Een 

goede beslissing, zo menen Olaf Moens 

en professor Maes. Het verbieden van 

frisdranken en snoep heeft – zeker in het 

secundair onderwijs – geen zin. Integen-

deel, die maatregel zou wel eens het om-

gekeerde effect kunnen hebben. 

De hierboven vermelde beleidsbeslissin-

gen maken duidelijk dat de overheid wel 

degelijk luistert naar het veld. 

4. CONCLUSIES EN VLK-
BELEIDSVOORSTELLEN

Tijdens de legislatuur 2004-2009 heb-

ben Volksgezondheid en Onderwijs be-

langrijke inspanningen gedaan om een 

geïntegreerd preventiebeleid te voeren. 

De intentieverklaring legitimeerde de 

noodzaak van gezondheidsbevordering 

in het onderwijs. Ze heeft gezorgd voor 

een verankering van de trends die al 

enige tijd bestonden in de onderwijsnet-

ten zelf. Onderwijs bevestigde voor het 

eerst dat een onderwijsinstelling als om-

geving gezondheidsbevorderend moest 

zijn. Dankzij de werkzaamheden van de 

VLOR-Commissie Gezondheidsbevordering 

en de gezondheidsconferenties, initiatie-

ven waardoor de twee beleidsdomeinen 

intens konden samenwerken, zijn belang-

rijke stappen vooruit gezet, zoals het 

algemene rookverbod op school en het 

drank- en tussendoortjesbeleid. Het komt 

er nu op aan de inspanningen voort te 

zetten. De VLK ziet de volgende uitdagin-

gen voor de legislatuur 2009-2014:

 De actieplannen die uit de gezond-

heidsconferenties zijn gekomen, zijn 

gedragen door het werkveld. Het komt 

er nu op aan om er ook echt werk van 

te maken, met voldoende middelen. 

Ook andere beleidsdomeinen, zoals 

Het verbieden van frisdranken heeft – zeker in het secundair onderwijs – geen zin.

Om echt vooruitgang te boeken, moet gezondheid op 

gemeentelijk niveau meer aandacht krijgen 

OOm echt v

ggemeente
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Ruimtelijke Ordening en Sport, moe-

ten voldoende inspanningen leveren 

om de actieplannen te doen slagen.

 De VLOR-Commissie Gezondheidsbe-

vordering en de gezondheidscoördi-

nator moeten hun werkzaamheden 

absoluut kunnen voortzetten, zodat 

de goede start die is genomen tijdens 

de legislatuur 2004-2009, kan worden 

voortgezet. De commissie is een be-

langrijke schakel in het facettenbe-

leid. Ze zou dan ook een permanente 

structuur en een structurele fi nancie-

ring moeten krijgen. 

 De voorbije legislatuur hebben beide 

beleidsdomeinen al belangrijke in-

spanningen tot samenwerking gele-

verd. Dat heeft zijn vruchten afge-

worpen. Beide domeinen zijn meer 

naar elkaar toegegroeid in hun aan-

pak van roken en gezonde voeding 

in het onderwijs. In een volgende 

legislatuur moet die samenwerking 

en het overleg tussen de twee be-

leidsdomeinen nog worden geoptima-

liseerd. Daarbij moeten ze voldoende 

rekening houden met de verschillen 

in beleidslogica. 

 Er moet nog meer werk worden ge-

maakt van het facettenbeleid. Voor-

lopig is dat facettenbeleid alleen 

nog maar echt van de grond gekomen 

met betrekking tot het onderwijs. 

Maar ook andere beleidsdomeinen, 

zoals Ruimtelijke Ordening en Mo-

biliteit, moeten betrokken worden 

en initiatieven nemen vanuit het 

oogpunt van de volksgezondheid. 

Er moet gezocht worden naar goede 

mechanismen van facettenbeleid om 

ook via deze andere beleidsdomeinen 

aan preventie te doen. Ook binnen 

Onderwijs en Volksgezondheid zelf 

kan het facettenbeleid nog worden 

geoptimaliseerd.

 Er komen meer preventiewerkers, zo 

blijkt uit de actieplannen. Dat is een 

heel goede zaak, want er was een nij-

pend tekort. Daarnaast is echter ook 

een snellere verhoging van de wer-

kingsmiddelen van de expertisecentra 

en de Logo’s nodig. 

 Er moet meer aandacht komen voor 

duurzaamheid en kwaliteit in de fi -

nanciering van preventie-initiatieven. 

Langetermijninitiatieven genieten de 

voorkeur.

 Er zijn de voorbije jaren inspanningen 

gedaan om het gezondheidsbeleid in 

het onderwijs te evalueren. Voor een 

optimale uitvoering van een gezond-

heidsbeleid zijn voldoende investe-

ringen in relevante evaluatiemiddelen 

nodig. Hiervoor moeten genoeg tijd, 

mensen en middelen worden voor-

zien. De nieuwe actieplannen ver-

melden alvast bijkomende evaluatie-

instrumenten. 

 Bij preventiewerking is ook het lokale 

aspect heel belangrijk. Er moet een 

groter accent komen te liggen op pre-

ventie op gemeentelijk niveau, zodat 

projecten in en buiten scholen elkaar 

kunnen aanvullen en versterken.

 Er moet een duidelijker taakverde-

ling komen tussen de CLB’s, pedago-

gisch begeleiders, koepelorganisaties 

en gezondheidspartners. Verder is er 

ook nood aan procesbegeleiding op 

schoolniveau bij de effectieve invoe-

ring van methodieken en materiaal.

 Er moet nog meer samenwerking ko-

men met het federale niveau, zodat de 

federale overheid de Vlaamse preven-

tiewerking kan versterken. De Vlaamse 

minister van Volksgezondheid heeft 

immers niet alle instrumenten in 

handen voor primaire preventie. Ta-

baksprijzen, voedseletikettering en 

reclamebeperkingen zijn bijvoorbeeld 

federale aangelegenheden. Het fede-

rale beleid moet in preventiemateries 

ten dienste staan van de gemeen-

schapsdoelstellingen.

5. HET REGEERAKKOORD 
2009-2014 EN DE 
BELEIDSNOTA’S

Vinden we iets van onze beleidsvoorstel-

len terug in het regeerakkoord1 en de 

De beleidsnota van minister Vandeurzen bevat de belofte dat het actieplan middelengebruik en 

het actieplan gezonde voeding en beweging zullen worden uitgevoerd.

Voor een optimale uitvoering van een gezondheidsbeleid zijn 

voldoende investeringen in relevante evaluatiemiddelen nodig

Voor een 

voldoende



35

beleidsnota’s van minister van Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen2 

en van minister van Onderwijs Pascal 

Smet3? 

 Zowel het regeerakkoord als de be-

leidsnota van minister Vandeurzen 

bevat de belofte dat het actieplan 

middelengebruik en het actieplan 

gezonde voeding en beweging zullen 

worden uitgevoerd. Positief is de spe-

cifi eke vermelding in de beleidsnota 

dat er oog zal zijn voor de evaluatie 

ervan.

 Als een van de strategische doelstel-

lingen in zijn beleidsnota wil onder-

wijsminister Smet ‘vanuit een preven-

tief perspectief de psychische en fysieke 

gezondheid van leerlingen verhogen’. 

Minister Smet wil hierbij de scholen 

verder ondersteunen in het realise-

ren van een integraal gezondheids-

beleid via een centraal uitgewerkt 

strategisch en operationeel plan. De 

klemtoon ligt nu wel op welbevinden, 

nadat de aandacht in een eerste fase 

(tijdens de vorige legislatuur dus) 

naar gezonde voeding en fysieke fi t-

heid en ook naar het rookbeleid op 

school ging.

 

Die verschuiving hoeft overigens niet 

noodzakelijk te betekenen dat roken 

en gezonde voeding geen thema’s 

meer kunnen zijn voor de scholen. Zij 

kiezen immers zelf aan welke gezond-

heidsthema’s ze aandacht besteden. 

Een expliciete verwijzing naar de toe-

komst of status van de Commissie Ge-

zondheidsbevordering of de gezond-

heidscoördinator vonden we helaas 

niet terug in de beleidsnota. 

 Dat ook deze regering blijft gaan voor 

een geïntegreerd beleid blijkt in het 

regeerakkoord uit het voornemen om 

de verkokering aan te pakken. ‘Door 

haar toegenomen complexiteit en on-

derlinge verwevenheid vraagt de hui-

dige samenleving dat de Vlaamse over-

heid meer geïntegreerd gaat werken,’ 

stelt het akkoord. ‘Meer en meer be-

leidsthema’s vragen om een beleidsdo-

mein- en bestuurslaagoverschrijdende 

aanpak.’

Ook de beleidsnota van minister Van-

deurzen benadrukt het belang van 

samenwerking bij het preventiebeleid, 

wat de VLK toejuicht. De beleidsnota 

zegt letterlijk: ‘We werken nauw samen 

met alle relevante partners op lokaal, 

provinciaal, regionaal, federaal en inter-

nationaal niveau om zo het welzijns- en 

gezondheidsbeleid onderling af te stem-

men en te verbeteren en om elke partner 

aan te spreken op zijn verantwoordelijk-

heid en bijdrage.’ De minister wil de 

verkokering binnen de eigen Vlaamse 

administratie tegengaan en interne sy-

nergieën tot stand brengen, zowel bin-

nen het eigen beleidsdomein als over 

de beleidsdomeinen heen. Er moeten 

‘synergieën worden gevormd tussen het 

beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid 

en Gezin en de beleidsdomeinen Wonen, 

Werk, Sociale Economie, Onderwijs, Mo-

biliteit, Gelijke Kansen, Media, Cultuur, 

Jeugd en Sport.’ 

Positief is dat de minister samen met 

zijn collega bevoegd voor onderwijs de 

rol van de CLB’s wil verduidelijken bij 

het ondersteunen van de school, de 

leerlingen en hun ouders op het vlak 

van ontwikkeling, welzijns- en gezond-

heidsbevordering en ziektepreventie, 

met inbegrip van vroegdetectie, vroeg-

begeleiding en doorverwijzing.

Ook minister Smet verwijst hiernaar 

in zijn beleidsnota. Hij wil op basis 

van grondig overleg voor elk van de 

begeleidingsdomeinen van het CLB 

uitklaren wie welke rol en verantwoor-

delijkheid opneemt en dit decretaal 

vastleggen, met inbegrip van de nodi-

ge werkingsmiddelen en omkadering.

We juichen ook toe dat minister Van-

deurzen de intentieverklaring over 

de bijdrage aan de realisatie van de 

gezondheidsdoelstellingen met de 

minister van Onderwijs en Jeugd wil 

vernieuwen.

Minister Smet is er zich van zijn kant 

van bewust dat ook andere beleidsdo-

meinen acties plannen die een weer-

slag kunnen hebben op het gezond-

heidsbeleid van de scholen. Daarom 

streeft hij naar een samenwerking met 

de collega’s die vanuit hun bevoegd-

heid een invloed kunnen uitoefenen 

op de gezondheidsbevordering bij kin-

deren en jongeren.

 In onze beleidsvoorstellen wezen we 

op het belang van het lokale aspect 

bij preventiewerking. Zowel het re-

geerakkoord als de beleidsnota van 

minister Vandeurzen beklemtoont dat 

het zwaartepunt van de preventieve 

actie meer op het lokale niveau zal 

komen te liggen. In overleg met de 

lokale besturen en provincies wil Van-

deurzen tot een betere afstemming 

komen op het gebied van het preven-

Scholen kiezen zelf aan welke gezondheidsthema’s ze aandacht 

besteden

SScholen k

besteden

Minister Smet wil de scholen verder 

ondersteunen in het realiseren van een 

integraal gezondheidsbeleid.
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tieve gezondheidsbeleid. De Logo’s 

zullen worden aangemoedigd om zeer 

nauw samen te werken met de belang-

rijkste preventieorganisaties in hun 

regio. Betere afspraken met de lokale 

besturen moeten ervoor zorgen dat er 

een synergie tot stand komt waardoor 

de inspanningen van de verschillende 

bestuursniveaus samen meer opleve-

ren dan elk afzonderlijk.

 

In de beleidsnota van minister Smet 

vinden we in dit verband de belofte 

dat hij samen met de collega’s van de 

beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd, Sport, 

Welzijn, … een beleid zal ontwikkelen 

dat Brede Scholen aanmoedigt. Die 

hebben de bedoeling de maatschappe-

lijke verwevenheid van onderwijs met 

lokale, regionale en internationale net-

werken te versterken.

 

 De VLK pleitte ook voor meer samen-

werking met de federale overheid. 

Wij zijn dan ook blij te lezen in de 

beleidsnota van minister Vandeurzen 

dat ook afspraken nodig zijn met de 

federale overheid om tot een geïnte-

greerde aanpak van de problemen te 

komen. In de interministeriële confe-

rentie Volksgezondheid zullen duide-

lijke afspraken gemaakt worden bin-

nen de toegekende bevoegdheden. De 

bedoeling is op die manier ‘de meest 

effi ciënte aanwending van overheids-

middelen te realiseren.’

 De beleidsnota van minister Van-

deurzen benadrukt ook het belang 

van evaluatie. De gezondheidssta-

tus van de Vlaamse bevolking en de 

uitvoering van het beleid zal worden 

gemonitord, zodat de evaluatie van 

het beleid kan gebeuren op basis van 

feiten en cijfers. De VLK juicht toe dat 

er een planning komt om het preven-

tieve gezondheidsbeleid systematisch 

te evalueren en dat dit in elk geval 

zal gebeuren voor de initiatieven die 

uitvoering geven aan de gezondheids-

doelstellingen. 

6. BESLUIT

In de nieuwe beleidsvoornemens van On-

derwijs krijgt het thema gezondheid in 

het algemeen minder aandacht dan in de 

vorige legislatuur. Bovendien ligt binnen 

dat thema de klemtoon niet langer op ro-

ken en gezonde voeding. Op zich hoeft 

dit geen probleem te zijn. Belangrijk is 

dat de vorige legislatuur de noodzaak van 

gezondheidsbevordering in het onderwijs 

heeft gelegitimeerd. Voor het werkveld 

komt het er nu vooral op aan om op dit 

elan door te gaan.

Roken en gezonde voeding binnen het 

onderwijs zullen in de nieuwe legisla-

tuur vooral aandacht krijgen via de re-

alisatie van de twee actieplannen van 

Volksgezondheid. Bij de uitvoering van 

die actieplannen zullen voldoende mid-

delen en een intense samenwerking met 

andere beleidsdomeinen en -niveaus no-

dig zijn. Positief is dat de nieuwe legisla-

tuur blijft inzetten op een geïntegreerd 

preventiebeleid. Verheugend is alvast dat 

het zwaartepunt van het preventiebeleid 

meer en meer op het lokale niveau zal ko-

men te liggen.
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1. INLEIDING

Vlaanderen heeft, samen met de ons om-

ringende regio’s, gemiddeld de hoogste 

graad van luchtverontreiniging door fi jn 

stof in West-Europa. Volgens wetenschap-

pelijk onderzoek heeft fi jn stof ernstige 

gezondheidseffecten. De kleinste stof-

deeltjes kunnen een verminderde long-

functie, bronchitis, hart- en vaatziekten 

en longkanker veroorzaken. Om de bloot-

stelling van de bevolking aan de vervui-

ling te beperken, heeft Europa luchtkwa-

liteitsnormen uitgevaardigd. Vlaanderen 

levert al belangrijke inspanningen, maar 

slaagt er momenteel niet in alle normen 

te halen. 

In het voorjaar van 2009 maakten we een 

evaluatie van het fi jnstofbeleid van de 

Vlaamse regering tijdens de voorbije le-

gislatuur. We concentreerden ons voor die 

evaluatie op de uitstoot van fi jn stof door 

het verkeer. In een eerste fase maakten 

we een inventaris van de maatregelen die 

in 2004-2009 zijn genomen om de uit-

stoot van fi jn stof door het verkeer te-

rug te dringen. We onderzochten ook in 

hoeverre er voor het fi jnstofbeleid sprake 

was van een geïntegreerd beleid van de 

verschillende betrokken departementen 

(Leefmilieu, Mobiliteit, Ruimtelijke Orde-

ning en Volksgezondheid). In een tweede 

fase vroegen we enkele deskundigen (zie 

kader) het beleid te evalueren en aan te 

geven wat volgens hen de uitdagingen 

zijn voor de nieuwe regering. En ten 

slotte formuleerde de Vlaamse Liga tegen 

Kanker op basis van die evaluatie enkele 

prioriteiten voor de nieuwe Vlaamse Re-

gering. 

De evaluatie vindt u op http://www.te-

genkanker.be/sites/vlk/files/Evaluatie-

VlaamsBeleid2005-2009-VLK.pdf. Wij be-

perken ons hier tot een samenvatting van 

de evaluatie en de beleidsvoorstellen die 

we in mei 2009 overmaakten aan de par-

tijvoorzitters en de bevoegde ministers. 

We lazen ook het Vlaamse regeerakkoord 

en de beleidsnota’s van de nieuwe minis-

ters van Leefmilieu, Mobiliteit en Volks-

gezondheid en gingen na in hoeverre 

onze voorstellen hen inspireerden.

 

2. FIJN STOF 

Fijn stof ontstaat door de directe uitstoot 

van deeltjes, bv. door verkeer en indus-

trie, of door de mechanische verkleining 

van groter materiaal, bv. door de slijtage 

van banden, remmen, sporen en wegen. 

Dit zijn primaire stofdeeltjes. Fijn stof 

ontstaat ook na chemische reacties in 

de lucht tussen zogenaamde voorloper-

stoffen van fi jn stof. Dit zijn secundaire 

stofdeeltjes. 

Fijn stof, in het Engels particulate matter 

(PM), wordt gerangschikt volgens groot-

te. Afhankelijk van de maximale diameter 

spreken we van PM10 voor stofdeeltjes 

kleiner dan 10 micrometer, PM2,5 voor 

deeltjes met een doorsnede kleiner dan 

2,5 μm en PM0,1 voor ultrafi jn stof.

 

Fijn stof is afkomstig van verschillende 

bronnen. De belangrijkste zijn het trans-

port, de industrie, de landbouw en de 

huishoudens. Vlaanderen is samen met 

Zuid-Nederland, Noord-Frankrijk en West-

Duitsland een zogenaamde hotspot voor 

fi jn stof in Europa. Een deel van het fi jn 

stof in Vlaanderen komt uit het buiten-

land. Maar Vlaanderen importeert niet al-

leen luchtvervuiling, het exporteert ook 

fi jn stof naar het buitenland. De Vlaamse 

emissie van fi jn stof in het buitenland 

veroorzaakt ongeveer tweemaal meer ge-

zondheidseffecten in het buitenland dan 

de buitenlandse emissie in Vlaanderen1.

Het Vlaamse beleid om de 
   uitstoot van fi jn stof door 
het verkeer terug te dringen 
          Evaluatie van de legislatuur 2004-2009 en 
               de plannen van de nieuwe regering 

Hedwig Verhaegen
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3. LUCHTKWALITEITS-
NORMEN VOOR FIJN STOF

De Europese richtlijn 1999/30/EG2 legt 

luchtkwaliteitsnormen op voor de con-

centratie van PM10. De daggrenswaarde 

of daggemiddelde norm van 50 μg/m³ 

mag niet meer dan 35 dagen per jaar wor-

den overschreden, de jaargrenswaarde of 

jaargemiddelde norm bedraagt 40 μg/m³. 

De vernieuwde richtlijn van april 2008 

(2008/50/EG)3 herneemt de normen voor 

PM10 en legt ook normen en streefdata 

vast voor PM2,5. Voor de jaargemiddelde 

PM2,5-concentratie stelt zij tegen 2010 

een streefwaarde van 25 μg/m3 voorop. 

Dat wordt een grenswaarde in 2015. De 

indicatieve grenswaarde voor 2020 is 20 

μg/m³. De Europese Commissie bood in 

de nieuwe richtlijn ook de mogelijkheid 

om een uitstel van drie jaar – tot half 

2011 – aan te vragen om de normen voor 

PM10 te halen. Dit kon enkel op voor-

waarde dat de lidstaat aantoonde alle 

maatregelen te hebben genomen om de 

grenswaarden te halen en met bijkomen-

de maatregelen de norm in 2011 wel zou 

halen. Op het ogenblik van de evaluatie 

onderzocht de Commissie de aanvraag 

van de drie gewesten in ons land. Begin 

juli raakte bekend dat de Commissie de 

aanvraag had afgewezen. 

Vlaanderen haalt vandaag de Europese 

luchtkwaliteitsnormen niet. De jaarnorm 

voor PM10 vormt geen probleem, maar 

de daggrenswaarde wordt in verschil-

lende zones overschreden. Volgens een 

rapport van de Intergewestelijke Cel voor 

het Leefmilieu (IRCEL) zal Vlaanderen 

in 2010 in stedelijke gebieden de Eu-

ropese daggemiddelde norm voor PM10 

niet halen. In drukke smalle straten zal 

Vlaanderen zelfs in 2015 die norm niet 

bereiken. Om in 2011 de daggrenswaarde 

te halen (de regering hoopte toen nog 

dat haar aanvraag tot uitstel zou worden 

ingewilligd), zullen volgens IRCEL extra 

maatregelen nodig zijn4. De jaargemid-

delde grenswaarde van 25μg/m³ voor 

PM2,5 lijkt nipt haalbaar in 2015. Maar 

in drukke smalle straten haalt Vlaanderen 

volgens IRCEL die norm niet.

Als we de Europese normen halen, zul-

len we overigens nog altijd met ernstige 

gezondheidsproblemen zitten. Volgens 

de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 

is er immers geen veilige drempelwaarde 

voor blootstelling aan fi jn stof. De richt-

waarden die de WHO naar voren schuift, 

liggen heel wat lager dan de Europese 

normen. In een advies van 2005 gaf de 

WHO richtwaarden aan voor jaargemid-

delde concentraties van 10 μg/m³ voor 

PM2,5 en 20 μg/m³ voor PM10. Dat be-

tekent dat ze die waarden als de grens 

beschouwt waaronder de gezondheids-

risico’s ‘klein’ zijn, maar dus niet onbe-

staande5. 

De laatste jaren wordt er ook meer en meer 

onderzoek gedaan naar de impact van ul-

trafi jn stof (PM0,1). Het onderzoek staat 

nog in de kinderschoenen, maar er zijn 

toch al aanwijzingen dat deze ultrafi jne 

fractie, die vooral afkomstig is van het die-

selverkeer, nog schadelijker is dan PM2,5.

4. GEZONDHEIDS-
EFFECTEN VAN 
FIJN STOF

Volgens wetenschappelijk onderzoek is er 

een duidelijk oorzakelijk verband tussen 

fi jn stof en ernstige gezondheidsproble-

men zoals een verminderde longfunctie, 

bronchitis, hart- en vaatziekten en long-

kanker. Het aantal sterfgevallen dat aan 

fi jn stof wordt toegeschreven, is aan-

zienlijk, stelt epidemioloog professor Tim 

Nawrot: ‘Als je de dagelijkse variatie in de 

luchtverontreiniging koppelt aan schom-

melingen in het aantal sterftegevallen en 

ziekenhuisopnames, blijken er signifi cant 

meer overlijdens en opnames door respira-

toire aandoeningen en hart- en vaatziek-

ten te zijn tijdens fi jnstofpieken, vooral in 

de zomer6. We becijferden dat in Vlaan-

deren jaarlijks 630 mensen sterven als de 

fi jnstofconcentratie boven 20 µg/m³ uit-

komt, ten gevolge van acute effecten van 

fi jn stof dus.’ 

Naast deze kortetermijneffecten zijn er 

de langetermijneffecten door chronische 

blootstelling aan fi jn stof. Volgens het 

rapport Clean Air For Europe7 van 2005 

leven we in Vlaanderen gemiddeld 13,2 

maanden minder lang door chronische 

blootstelling aan fi jn stof. Dat is het 

hoogste cijfer in Europa. Het Europese 

gemiddelde is acht maanden, Zweden 

scoort het beste met slechts drie maan-

den levensverkorting. Een studie van 

de American Cancer Society8 toont ook 

een overduidelijk verband tussen hogere 

concentraties fi jn stof en een frequenter 

overlijden door hart- en longziekten. Tim 

Nawrot: ‘Op basis van de gegevens uit deze 

studie schatten we dat je in Vlaanderen 

jaarlijks 1721 sterfgevallen ten gevolge 

van hart- en longziekten en 317 door long-

kanker kunt vermijden als de PM2,5-con-

centratie gemiddeld slechts 15 µg/m³ zou 

bedragen. In het centrum van Brussel en 

Als we de Europese normen halen, zullen we overigens nog altijd 

met ernstige gezondheidsproblemen zitten

Tim Nawrot: ‘In Vlaanderen sterven jaar-

lijks 630 mensen als de fi jnstofconcentra-

tie boven 20µg/m3  uitkomt, ten gevolge 

van acute effecten van fi jn stof dus.’

AAls we de
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Antwerpen schommelen de PM2,5-concen-

traties momenteel rond de 25 µg/m³.’ 

Het verkeer is een belangrijke bron van 

fi jn stof en vooral van de kleinste stof-

deeltjes (PM2,5 en PM1), waarvan weten-

schappers vermoeden dat ze de grootste 

impact hebben op onze gezondheid. Het 

verkeer stoot bovendien meer ultrafi jn 

stof (PM0,1) uit dan de industrie of de 

huishoudens. En het stoot ook nog andere 

stoffen uit die kankerverwekkend zijn, zo-

als benzeen en PAKs. Meer en meer blijkt 

uit onderzoek dat de woonafstand tot 

grote verkeersassen een betere voorspel-

ler voor chronische gezondheidseffecten 

is dan fi jnstofconcentraties. 

5. EVALUATIE VAN 
MAATREGELEN TEGEN 
FIJNSTOFUITSTOOT 
DOOR VERKEER 

De Vlaamse regering heeft de voorbije 

legislatuur belangrijke inspanningen ge-

daan om de uitstoot van fi jn stof te ver-

minderen. Vooral de emissie door de in-

dustrie is sterk gedaald. De uitstoot door 

het verkeer daalde iets minder sterk, maar 

toch was er jaarlijks een daling van die 

uitstoot. Die daling is vooral te danken 

aan een betere voertuigtechnologie door 

nieuwe Europese normen voor personen- 

en vrachtwagens en Vlaamse overheids-

maatregelen. 

De vermindering van de uitstoot door het 

verkeer is de laatste jaren echter wat stil-

gevallen. Bovendien vertaalt de vermin-

derde uitstoot zich niet in een even ster-

ke daling van de concentraties van fi jn 

stof in de lucht. En voor onze gezondheid 

is een vermindering in de concentraties 

belangrijker.

Voor de evaluatie van de maatregelen die 

de voorbije legislatuur genomen of ge-

pland waren om de uitstoot van fi jn stof 

door het verkeer terug te dringen, ver-

trokken we grotendeels van het overzicht 

dat de toenmalige Vlaamse minister van 

Leefmilieu Hilde Crevits opmaakte voor 

de Europese Commissie. Het overzicht 

maakte deel uit van de aanvraag voor uit-

stel om te voldoen aan de normen voor 

PM109. Die aanvraag is intussen dus af-

gewezen.

De ecologiepremie voor de installatie van 

een roetfi lter bij vrachtwagens werd tot 

eind 2008 nauwelijks benut. En om echt 

effect te hebben, zou die maatregel zoals 

in Nederland het best gekoppeld worden 

aan zogenaamde low emission zones, 

waarbij vrachtwagens zonder roetfi lter 

niet binnen mogen in bepaalde stadsker-

nen. De subsidie voor het installeren van 

roetfi lters bij personenwagens geldt sinds 

januari 2009, maar lijkt evenmin een suc-

ces te worden: in september 2009 hadden 

slechts een tiental automobilisten een 

subsidieaanvraag ingediend. 

De geplande hervorming van de belasting 

op inverkeerstelling (BIV) en de jaarlijkse 

verkeersbelasting zijn goede structurele 

maatregelen die voor zuiniger en milieu-

vriendelijker voertuigen kunnen zorgen. 

De Vlaamse regering keurde die maatre-

gelen al in juni 2006 principieel goed. 

De hervorming van de belasting voor per-

sonenwagens zou gebeuren op basis van 

de ‘ecoscore’, een maat voor het milieu-

vriendelijke karakter van een voertuig. 

Maar of de hervorming effect zal hebben, 

hangt af van de uitvoering. Het verschil 

in belasting moet groot genoeg zijn. Het 

moet mensen immers voldoende opbren-

gen om voor een minder vervuilende auto 

te kiezen. 

Op 26 oktober 2007 besliste de Vlaamse 

regering dat er een slimme kilometerhef-

fi ng komt voor vrachtwagens. Ook dat is 

een goede maatregel. Maar zowel Bram 

Claeys, ten tijde van onze evaluatie be-

leidsmedewerker van de Bond Beter Leef-

milieu, als Geert Wets, directeur van het 

Instituut voor Mobiliteit, is van oordeel 

dat die heffi ng niet alleen voor vrachtwa-

gens maar voor alle verkeer moet gelden. 

Bram Claeys: ‘Het beleid moet ervoor zor-

gen dat mensen minder met de auto rijden 

en meer met het openbaar vervoer. Vlaan-

deren gaat de belangrijkste maatregel die 

daarvoor kan zorgen uit de weg.’ Ook Geert 

Wets vindt de kilometerheffi ng een goed 

instrument om mensen te stimuleren om 

elke verplaatsing op het beste moment 

van de dag en met het meest geschikte 

vervoermiddel te doen. ‘Je moet mensen 

bewust maken dat mobiliteit een schaars 

goed is. Een kilometerheffi ng hoeft hen 

niet te beperken in hun activiteiten. Als je 

vindt dat het een te grote belasting is voor 

sommige mensen, kun je voor de sociaal 

zwakkere groepen kortingen voorzien – dat 

doet de overheid nu ook met haar sociale 

tarieven voor water, gas en elektriciteit.’

De voorbije legislatuur is er een belang-

rijke vooruitgang geboekt bij de openba-

re vervoersmaatschappij De Lijn. Zo be-

antwoordt sinds 2006 elke nieuwe bus die 

De Lijn aankoopt aan de Euro V-norm10. 

De Lijn was daarmee een voorloper, want 

de norm werd pas op 1 september 2009 

verplicht. Eind 2009 zullen 1590 van de 

2300 bussen van De Lijn uitgerust zijn 

met een roetfi lter. 

De Vlaamse regering heeft de voorbije legislatuur belangrijke 

inspanningen gedaan om de uitstoot van fi jn stof te verminderen

Geert Wets: ‘Je moet mensen bewust 

maken dat mobiliteit een schaars goed is.’

De Vlaams

inspannin
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Ook de beslissing om de snelheid op au-

tosnelwegen te beperken bij smogalarm 

is een goede maatregel. Volgens Frans 

Fierens van IRCEL zijn de snelheidsbeper-

kingen geen wondermiddel, maar hebben 

ze wel degelijk effect. ‘Een dieselauto 

stoot per afgelegde km 25 tot 30% minder 

dieselroet uit als je 30 km/u trager rijdt. 

Net dat stof (vooral dieselroet dat in de 

kleinste fracties zoals PM2,5 en PM0,1 zit) 

heeft gevolgen voor de gezondheid.’11 Bo-

vendien maakt de maatregel de mensen 

duidelijk dat er ook van hen iets wordt 

verwacht om het probleem van fi jn stof 

mee op te lossen. 

Bram Claeys is zelfs voorstander van een 

permanente snelheidsverlaging op de au-

tosnelwegen: ‘Dat zou zowel de uitstoot 

van fi jn stof verminderen als de doorstro-

ming en de veiligheid van het verkeer ver-

beteren. Volgens een recente studie van 

Transport & Mobility Leuven12 zou een 

snelheidsverlaging tot 100 km/u de uit-

stoot van fi jn stof door het autoverkeer 

met 33% doen dalen.’

De inspanningen van de regering om de 

uitstoot van fi jn stof terug te dringen, 

hebben echter niet het maximale effect 

dat ze zouden kunnen hebben. Dat heeft 

deels te maken met de toename van het 

personenverkeer en de ‘verdieseling’ van 

het wagenpark. Maar liefst 80% van de 

nieuw verkochte wagens rijdt vandaag op 

diesel. Door de goedkopere brandstof is 

het aantal dieselauto’s op onze wegen 

gestegen tot ruim 50% van het wagen-

park. In de VS is dat slechts 2%. Ondanks 

de stelselmatige verbeteringen van die-

selmotoren zorgt diesel nog altijd voor 

hogere concentraties van fi jn stof (PM10) 

en vooral van stikstofdioxide (NO
2
, een 

voorloper van fi jn stof) dan benzine13. 

Voor een belangrijk deel ligt de oorzaak 

ook bij de groei van het goederenvervoer 

en het feit dat er de voorbije tien jaar 

voor dat vervoer geen verschuiving is op-

getreden van het wegverkeer naar meer 

milieuvriendelijke vervoersmogelijkheden 

zoals het spoor en de binnenvaart14. Het 

wordt een grote uitdaging voor de rege-

ring om enerzijds die verschuiving wel 

te realiseren en anderzijds het contai-

nervervoer zonder meerwaarde voor onze 

economie te beperken, want de capaci-

teit van het spoor en de binnenvaart is 

op dit moment gewoon te klein. Geert 

Wets: ‘Je transport moet een toegevoegde 

waarde creëren. Met de dingen die je ver-

voert, moet je in Vlaanderen iets kunnen 

doen. Als Vlaanderen alleen maar contai-

ners doorvoert naar andere landen, heeft 

Vlaanderen daar enkel de lasten van – de 

gevolgen voor milieu en gezondheid – en 

die wegen dan niet meer op tegen het eco-

nomische voordeel.’

6. BETROKKENHEID VAN 
VOLKSGEZONDHEID BIJ 
HET FIJNSTOFBELEID

Op het gebied van de integratie van de 

verschillende beleidsdomeinen die be-

trokken zijn bij het fi jnstofbeleid, is er 

de voorbije legislatuur een nauwere sa-

menwerking gegroeid tussen Volksge-

zondheid en andere departementen. Dat 

is een goede zaak. De intense samenwer-

king tussen de dienst Milieu & Gezond-

heid van het departement Leefmilieu en 

de afdeling Toezicht Volksgezondheid, 

het structureel advies van Volksgezond-

heid bij milieueffectrapporten en mili-

euvergunningen, het onderzoek naar de 

gezondheidseffecten van milieuverontrei-

niging dat de Vlaamse Regering fi nanciert 

bij het Steunpunt Milieu en Gezondheid, 

het Vlaams Medisch Milieukundigen Net-

werk – het zijn allemaal belangrijke en 

positieve evoluties. 

Maar vaak wegen gezondheidsbelangen 

toch nog onvoldoende door bij belang-

rijke beleidsbeslissingen, bijvoorbeeld 

over de aanleg van wegen en de inplan-

ting van industriezones of woonuitbrei-

dingsgebieden. Tim Nawrot: ‘In Nederland 

heeft de minister van Ruimtelijke Ordening 

Jacqueline Cramer advies gevraagd aan 

de Gezondheidsraad over haar beleid en 

hoe ze dat kan afstemmen op het gezond-

heidsbeleid. Ze houdt nu rekening met de 

richtlijnen van de Gezondheidsraad dat er 

geen scholen, kinderdagverblijven, verzor-

gingstehuizen, ziekenhuizen of woningen 

dicht bij een snelweg mogen komen15. Bij 

ons leeft dat niet zo. Hier kun je nog we-

gen in de buurt van scholen aanleggen. In 

Nederland kun je geen school bouwen in 

de buurt van een drukke weg.’ Ook voor 

Bram Claeys blijft de integratie van het 

fi jnstofbeleid in andere beleidsdomeinen 

een probleem: ‘Heel wat industriezones en 

bedrijventerreinen komen op plaatsen die 

Maar liefst 80% van de nieuw verkochte wagens rijdt vandaag 

op diesel. Door de goedkopere brandstof is het aantal dieselau-

to’s op onze wegen gestegen tot ruim 50% van het wagenpark

Bram Claeys: ‘Het beleid moet ervoor zor-

gen dat mensen minder met de auto rijden 

en meer met het openbaar vervoer.’

Hier kun je nog wegen in de buurt van scholen aanleggen. In 

Nederland kun je geen school bouwen in de buurt van een 

drukke weg

Hier kun j

Nederland

Maar liefs

op diesel.
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moeilijk bereikbaar zijn met het openbaar 

vervoer. Op die manier genereer je meer 

autoverkeer en extra fi jn stof. Woongebie-

den komen op plaatsen waar de blootstel-

ling aan fi jn stof zeer groot zal zijn.’

7. VLK-BELEIDS-
VOORSTELLEN

Naar aanleiding van de evaluatie van het 

Vlaamse fi jnstofbeleid in de voorbije le-

gislatuur formuleerde de Vlaamse Liga 

tegen Kanker enkele beleidsvoorstellen 

voor de nieuwe Vlaamse Regering. De VLK 

zag de volgende uitdagingen.

 De nieuwe Vlaamse Regering moet 

haar inspanningen voortzetten en 

opvoeren zodat ze op korte termijn, 

uiterlijk tegen 2011, de Europese nor-

men voor luchtkwaliteit haalt. Daar-

naast vraagt de VLK dat de nieuwe 

Vlaamse Regering in het kader van een 

preventief gezondheidsbeleid haar 

fi jnstofplan actualiseert en een realis-

tisch tijdpad uittekent om op termijn 

de WHO-normen voor fi jn stof te ha-

len. Vanuit die positie kan zij dan een 

voortrekkersrol spelen in Europa en 

pleiten voor strengere Europese lucht-

kwaliteitsnormen, overeenkomstig de 

WHO-normen.

 De nieuwe Vlaamse Regering moet 

prioritair werk maken van structurele 

maatregelen om de uitstoot van fi jn 

stof door het verkeer te verminderen. 

We denken in de eerste plaats aan een 

slimme kilometerheffi ng voor zowel 

vracht- als personenwagens om het 

autogebruik te ontmoedigen en het 

gebruik van milieuvriendelijker ver-

voersmogelijkheden te stimuleren, 

en een hervorming van de belasting 

op inverkeerstelling en de jaarlijkse 

verkeersbelasting om de aankoop van 

milieuvriendelijkere voertuigen te sti-

muleren. 

 In de tweede plaats zijn bijkomende 

maatregelen aangewezen om ver-

keersbeperkende formules als autode-

len en telewerken te stimuleren.

 De Vlaamse Regering zou bij de fede-

rale regering ook moeten aandringen 

op gelijke accijnzen voor benzine en 

diesel, een verdere uitbouw van het 

openbaar vervoer via het spoor en een 

permanente snelheidsverlaging op de 

autosnelwegen tot 100 km/u. 

 De Vlaamse Regering moet verder en 

meer investeren in de ontwikkeling 

van de binnenvaart en spoorverbindin-

gen met de havens, zodat het mogelijk 

is om maximaal gebruik te maken van 

milieuvriendelijker transportmogelijk-

heden voor het goederenvervoer. Het 

containervervoer zonder meerwaarde 

voor onze economie moet worden be-

perkt.

 Het beleid op het vlak van ruimtelijke 

ordening, zoals de inplanting van be-

drijven en woonzones en de uitbrei-

ding van wegeninfrastructuur, moet 

systematisch worden getoetst op zijn 

gezondheidseffecten. 

8. HET VLAAMSE 
REGEERAKKOORD 
2009-2014 EN DE 
BELEIDSNOTA’S

Algemeen

In het algemeen is het Vlaamse regeerak-

koord 2009-201416 vrij ambitieus in zijn 

milieudoelstellingen. De milieudoelstel-

ling van het Pact Vlaanderen 202017, dat 

de regering, de sociale partners en het 

brede middenveld op het einde van de 

vorige legislatuur hebben ondertekend, 

staat expliciet opgenomen in het regeer-

akkoord: ‘Vlaanderen (moet) in 2020 op 

vlak van water- en luchtkwaliteit, bodem-

bescherming, geluidshinder en biodiversi-

teit even goed scoren als andere econo-

mische topregio’s’. Met andere woorden: 

Vlaanderen wil zich binnen goed tien 

jaar kunnen meten met regio’s als Ile de 

France of de Nederlandse Randstad. Dat 

zijn regio’s die net als Vlaanderen dicht-

bevolkt zijn, met een sterk uitgebouwd 

wegennet en veel industrie, maar die in-

zake milieu vandaag wel beter scoren dan 

Vlaanderen. De nieuwe Vlaamse Regering 

beseft ook dat ze een tandje zal moeten 

bijsteken om die ambitie waar te maken. 

‘Als Vlaanderen, met milieumaatregelen 

die Europees worden opgelegd, er niet in 

slaagt om die milieukwaliteitsdoelstellin-

gen te bereiken, nemen we bijkomende 

doelgerichte maatregelen,’ stelt het re-

geerakkoord. 

Dat zal hoe dan ook nodig zijn. De Eu-

ropese Commissie besliste immers begin 

juli al om België geen uitstel te geven 

voor het halen van de Europese fi jnstof-

normen. Volgens de Commissie heeft ons 

land in zijn aanvraag tot uitstel onvol-

doende aangetoond dat het alles gedaan 

heeft om de blootstelling aan fi jn stof 

te verminderen en zo de normen te ha-

len. Bij de beslissing van de Commissie 

speelde overigens nog een andere over-

weging mee, namelijk dat we tegen 2010 

niet het emissieplafond voor stikstofoxi-

den (NOx) zullen halen. Hierdoor zullen 

we de jaargrenswaarde van 40 μg/m³ voor 

stikstofdioxide (NO
2
) in stedelijke regio’s 

hoogstwaarschijnlijk ook niet halen. 

Leefmilieu

Ook de beleidsnota ‘Leefmilieu en Natuur 

2009-2014’ verwijst in het hoofdstuk 

‘Luchtbeleid’ naar het Pact 2020. Minis-

ter Schauvliege wil ‘signifi cante stappen 

zetten in de richting van de doelstelling 

van Pact 2020 om de gemiddelde jaarcon-

centratie aan fi jn stof (PM10) met 25% 

te verminderen t.a.v. 2007 (…) en de 

jaargemiddelde concentratie van PM2,5 

terug te dringen tot 25µg/m³’18. Dat is 

zeker positief, maar het blijft toch nog 

erg vaag. Wat moeten we ons voorstellen 

bij ‘signifi cante stappen in de richting’ 

van deze doelstelling? En welke concrete 

initiatieven zal de minister daarvoor ne-

Vlaanderen wil zich binnen goed tien jaar kunnen meten met 

regio’s als Ile de France of de Nederlandse Randstad 

Vlaandere

regio’s als
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men? De nota heeft het over een ‘streven 

naar een betere integratie met het ruim-

telijk ordeningsbeleid’, het ‘optimaliseren 

van de premieregeling voor roetfi lters’ en 

een ‘vergroening van de fi scaliteit’, die ten 

vroegste begin 2011 zal ingaan (zie ver-

der). Dat zijn goede maatregelen, maar 

het is zeer de vraag of ze zullen volstaan 

om in 2011 de Europese grenswaarden te 

halen.

De Vlaamse Regering is wel van plan ‘om 

de luchtkwaliteitsmeetnetten aan te pas-

sen, en waar nodig te vernieuwen en uit 

te breiden.’ Ook positief is de aandacht 

die de regering verder zal besteden aan 

onderzoek naar de samenstelling van 

fi jn stof ‘om die maatregelen te kunnen 

selecteren die voor de volksgezondheid de 

grootste winst betekenen’. 

Mobiliteit

Het Vlaamse regeerakkoord 2009-2014 

bevat een uitgebreid hoofdstuk over mo-

biliteit. Onder de titel ‘Slimme draaischijf 

van Europa: slimme mobiliteit en logis-

tiek’ vinden we enkele toe te juichen al-

gemene beleidsopties. Zo wil de nieuwe 

regering ‘de mobiliteit beheersen en duur-

zamer maken’, investeren in fi etspaden, 

het openbaar vervoer (‘tramprojecten in 

alle Vlaamse provincies’ en ‘de verdere 

uitbouw van het snelbusnetwerk’) en de 

binnenvaart (‘verbeterde bereikbaarheid 

via de waterweg’ en ‘modernisering en 

verhoging van de bruggen over het Al-

bertkanaal’). De regering wil inzetten op 

‘slimme, duurzame en hoogwaardige logis-

tieke activiteiten, met hoge toegevoegde 

waarde’ en ‘wil de goederenstromen van 

de havens naar het binnenland meer per 

spoor en binnenvaart laten verlopen.’ Op 

die manier hoopt de regering de belan-

gen van economie, mobiliteit, ecologie 

en gezondheid te verzoenen. ‘Ons mobi-

liteitssysteem moet verbeterd worden om 

de effecten op onze economie, onze ge-

zondheid en ons milieu te beperken’ lezen 

we ‘en tegelijk onze logistieke positie in 

Europa te versterken.’

Op zich mooie principes, maar de vraag 

blijft of de maatregelen die de regering 

in gedachten heeft de verkeersstroom 

effectief zullen kunnen beheersen en de 

mobiliteit echt duurzamer maken. Een 

erg belangrijke, structurele maatregel 

om het autogebruik te ontmoedigen en 

de uitstoot van fi jn stof te verminderen, 

is de ‘slimme kilometerheffi ng’ of het re-

keningrijden. Maar die maatregel komt 

er volgens de beleidsnota ‘Mobiliteit en 

Openbare Werken’ van minister Crevits 

alleen voor vrachtwagens, en dan nog 

ten vroegste in 2013 (‘streefdatum’). De 

minister wil de timing afstemmen op de 

andere gewesten en ook rekening houden 

met de evolutie in Nederland. Voor het 

personenvervoer komt de nota niet verder 

dan een ‘pilootproject’ om te onderzoe-

ken ‘onder welke voorwaarden een kilome-

terheffi ng kan worden ingevoerd ’19.

Een andere belangrijke maatregel die 

ontbreekt, zijn de zogenaamde low emis-

sion zones. In dergelijke zones worden de 

meest vervuilende wagens geweerd. Het 

is dan wel de ambitie van de regering om 

‘vrachtwagens weg te houden uit stads- en 

dorpskernen’, maar de maatregel die dit 

zou kunnen realiseren staat niet vermeld 

in de beleidsnota Mobiliteit. Nochtans 

hebben milieuzones in Nederland en 

Duitsland hun effectiviteit voor de leef-

baarheid van de steden al bewezen. Het 

ontbreken van milieuzones en rekening-

rijden was voor de Europese Commissie 

trouwens een van de redenen om het uit-

stel voor het halen van de PM10-normen 

te weigeren. 

De beleidsnota van minister Crevits 

spreekt evenmin van een verlaging van 

de snelheid op de autowegen. Wel wil 

de minister investeren in een dynamisch 

verkeersmanagement, waarbij een aan-

gepaste snelheid wordt opgelegd naar-

gelang de verkeersdrukte. Dat zal in de 

spitsuren voor een betere doorstroming 

van het verkeer zorgen, wat de luchtkwa-

liteit ten goede komt. 

Positief is ook dat de Vlaamse Regering 

zo snel mogelijk werk wil maken van ‘een 

vergroening van de autofi scaliteit’ (lees: 

vanaf 1 januari 2011, wanneer Vlaande-

ren de inning van de verkeersbelastingen 

overneemt). In afwachting komt er op 

korte termijn al een bonus-malussysteem 

waarbij er een korting of toeslag komt op 

de BIV ‘op basis van de milieukenmerken 

van de wagen’. Van de ‘ecoscore’ is in de 

beleidsnota Mobiliteit geen sprake meer. 

Veel hangt af van welke norm de overheid 

dan wel zal hanteren voor de belasting-

hervorming. Ze mag niet enkel rekening 

houden met de CO
2
-uitstoot, want dat 

zou de ‘verdieseling’ van het wagenpark 

en de uitstoot van fi jn stof en stikstofoxi-

den nog verder stimuleren. Dieselwagens 

stoten immers minder CO
2
 uit dan ver-

gelijkbare benzinewagens. Ook moet het 

verschil in belasting groot genoeg zijn 

om automobilisten aan te zetten tot een 

milieubewuste aankoop. 

Ook positief is dat de regering het car-

poolen, het autodelen en het gebruik van 

minder vervuilende brandstoffen wil sti-

muleren. De overheid wil zelf het goede 

voorbeeld geven door bij aankoop van 

nieuwe wagens te kiezen voor weinig ver-

vuilende, of voor hybride en elektrische 

voertuigen. Bij De Lijn wordt het aantal 

De vraag blijft of de maatregelen die de regering in gedachten 

heeft de verkeersstroom effectief zullen kunnen beheersen en de 

mobiliteit echt duurzamer maken

De vraag 

heeft de v

Minister Hilde Crevits wil investeren in een 

dynamisch verkeersmanagement, waarbij 

een aangepaste snelheid wordt opgelegd 

naargelang de verkeersdrukte.
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waterstofbussen en hybride bussen uit-

gebreid. De regering wil ook taxibedrij-

ven aanmoedigen om hybride wagens te 

gebruiken en zal ‘de snelle realisatie van 

een netwerk van groene tankstations met 

laadinstallaties voor elektrische voertui-

gen’ onderzoeken. 

Geïntegreerd beleid

Het regeerakkoord spreekt zich resoluut 

uit voor een geïntegreerd overheids-

beleid. Onder de titel ‘Samen tegen de 

verkokering’ lezen we: ‘Door haar toege-

nomen complexiteit en onderlinge verwe-

venheid vraagt de huidige samenleving 

dat de Vlaamse overheid meer geïnte-

greerd gaat werken. Meer en meer beleids-

thema’s vragen om een beleidsdomein- en 

bestuurslaagoverschrijdende aanpak.’ De 

beleidsnota Leefmilieu stelt expliciet dat 

‘milieuoverwegingen worden geïntegreerd 

in het mobiliteitsbeleid.’ En minister van 

Volksgezondheid Jo Vandeurzen heeft de 

ambitie om ‘zo mogelijk te anticiperen 

en minstens snel en accuraat te reageren 

op milieuproblemen met een belangrijke 

gezondheidsimpact 20.’ Die principes zijn 

goed. Maar het betekent daarom nog 

niet dat gezondheidsbelangen voortaan 

zwaarder zullen doorwegen bij belang-

rijke beleidsbeslissingen. Zo besliste de 

Vlaamse Regering in september 2009 om 

de Antwerpse haven uit te breiden met 

een nieuw containerdok. Uit het mobi-

liteitsonderzoek van het milieueffecten-

rapport was nochtans gebleken dat het 

Antwerpse wegennet – zelfs met de rea-

lisatie van de Oosterweelverbinding – de 

extra toevloed van containers nooit zal 

kunnen slikken en dat de normen voor 

fi jn stof en NOx in de regio hierdoor blij-

vend zullen worden overschreden21.
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1. INLEIDING 

In de aanloop naar de verkiezingen van 

juni 2009 evalueerde de VLK-studiedienst 

het welzijns- en gezondheidsbeleid van 

de Vlaamse Regering in de periode 2004-

2009. Vier beleidsonderdelen die van 

belang zijn voor de levenskwaliteit van 

kankerpatiënten kwamen aan bod: de pro-

fessionele gezinszorg, de palliatieve zorg, 

de samenwerking tussen de thuiszorg en 

het ziekenhuis en de samenwerking bin-

nen de thuiszorg, en de zorgverzekering. 

De volledige evaluatie staat op http://

www.tegenkanker.be/sites/vlk/files/

EvaluatieVlaamsBeleid2005-2009-VLK.

pdf. We vatten hier die evaluatie samen 

en gaan ook na in welke mate het regeer-

akkoord van de huidige regering1 en de 

beleidsnota van Jo Vandeurzen, Vlaams 

minister van Welzijn, Volksgezondheid 

en Gezin2, tegemoetkomen aan onze be-

leidsvoorstellen. 

2. MEER MENSEN 
EN MIDDELEN VOOR 
PROFESSIONELE 
GEZINSZORG 

De VLK, hierin gesteund door wetenschap-

pelijk onderzoek3, stelde in 2004 vast dat 

een verdere uitbreiding van het aanbod 

in de professionele gezinszorg nodig was. 

Het aanbod van diensten met een lange 

traditie, zoals gezinszorgdiensten, was aan 

uitbreiding toe. Er bestond ook een grote 

nood aan de ontwikkeling van nieuwere 

diensten, zoals oppasdiensten. Het was 

noodzakelijk om de gezinszorg voldoende 

fl exibel te organiseren, om te kunnen in-

spelen op specifi eke noden van groepen 

als kankerpatiënten. Voor sommige gezin-

nen was gezinszorg ook te duur4 5. 

De vorige regering is de gezinszorg (per-

soonsverzorging, huishoudelijke hulp, 

schoonmaakhulp en de psychosociale en 

pedagogische ondersteuning die hiermee 

verband houdt) en de aanvullende thuis-

zorg (schoonmaakhulp, oppashulp en kar-

weihulp) niet vergeten. Het urencontin-

gent – het totale aantal uren gezinszorg 

dat in een bepaald jaar gesubsidieerd kan 

worden – in de gezinszorg is elk jaar vrij 

fors gestegen, zij het dat de 4% die nodig 

is om de demografi sche evolutie te volgen 

en de historisch gegroeide achterstand 

weg te werken, slechts één keer is ge-

haald. De VLK roept de huidige regering op 

om te blijven investeren in de gezinszorg 

en de aanvullende thuiszorg. Een jaarlijkse 

toename van het gesubsidieerde urencon-

tingent met 4% blijft immers nodig.

Naast het urencontingent is ook de pro-

grammatienorm van belang voor het 

aanbod van de professionele gezinszorg. 

De programmatienorm legt vast hoeveel 

uren gezinszorg maximaal subsidieerbaar 

zijn. Die norm wordt per provincie en per 

gemeente bepaald op basis van de be-

volkingscijfers en de leeftijdsstructuur. 

Het urencontingent zit momenteel onder 

de programmatienorm. Volgens de bevol-

kingsprojecties voor 2008 bedroeg de pro-

grammatienorm 18.262.499 uur. Het uren-

contingent bedroeg in 2008 15.562.464. 

De programmatie was in 2008 dus voor 

85% ingevuld. Bij een uitbreiding van het 
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subsidieerbare urencontingent gaan de 

bijkomende uren logischerwijze eerst naar 

de regio’s die momenteel het sterkst onder 

de programmatienorm zitten. Maar er zijn 

ook regio’s (bijvoorbeeld Roeselare) waar 

de programmatie volledig ingevuld is en 

waar er toch nog zorgnoden zijn die het 

bestaande aanbod niet kan opvangen. De 

programmatienorm houdt niet voldoende 

rekening met nieuwe zorgnoden. Zo heb-

ben mensen met kanker die ambulante 

chemotherapie krijgen, nood aan fl exibele 

hulp die in de dagen na de chemotherapie 

intensief is en daarna afgebouwd kan wor-

den of zelfs helemaal kan verdwijnen. Mo-

menteel is het moeilijk om daar voldoende 

op in te spelen. Om aan die nieuwe noden 

te kunnen voldoen, zijn aanpassingen aan 

de programmatienorm dan ook noodzake-

lijk, zodat gezinszorg in heel Vlaanderen 

kan inspelen op nieuwe noden en nieuwe 

doelgroepen, zoals mensen met een ern-

stige aandoening die meer en meer in de 

thuiszorg terechtkomen. Een basispakket 

gezinszorg zou voor iedereen toeganke-

lijk moeten zijn, ook voor jonge gezinnen 

van tweeverdieners met een ernstig ziek 

gezinslid. Voor die groep is gezinszorg nu 

vaak te duur.

De huidige regering wil hier werk van ma-

ken en neemt zich in het regeerakkoord 

voor om ‘tegemoet te komen aan de toe-

nemende zorgvragen’ en ‘werk te maken 

van voldoende, kwalitatieve en betaalbare 

zorg’. Er komt ook een uitbreiding van het 

aantal gesubsidieerde uren gezinszorg en 

aanvullende thuiszorg en van het aantal 

medewerkers van de diensten maatschap-

pelijk werk. Die uitbreiding zal in verhou-

ding staan tot de demografi sche ontwik-

keling. Of de regering ook van plan is de 

historisch gegroeide achterstand in het 

aantal gesubsidieerde uren weg te wer-

ken, is nog niet duidelijk. De beleidsnota 

schept niet meer duidelijkheid en wil een 

uitbreiding van de gesubsidieerde uren 

rekening houdend met ‘de budgettaire mo-

gelijkheden’. De beleidsnota heeft het wel 

over een bijsturing van de programmatie 

van woonzorgvoorzieningen (waartoe de 

gezinszorg en aanvullende thuiszorg be-

horen) ‘op basis van meer verfi jnde para-

meters of aangepaste wegingsfactoren voor 

bepaalde leeftijdsgroepen.’ 

Voor de gezinszorg betaalt de gebruiker 

een eigen bijdrage. Maar momenteel is 

de berekening van de bijdrage complex 

en weinig transparant voor de gebruikers. 

Het regeerakkoord 2009-2014 wil een 

optimale rechtszekerheid voor de cliënt 

door een eenvoudiger berekeningswijze 

van de eigen bijdrage. In overeenstem-

ming met de visie van de VLK zullen de 

fi nanciële draagkracht en de gezinslast 

van de cliënten de hoogte van die bij-

drage bepalen. De beleidsnota behoudt 

deze principes.

 

De VLK-evaluatie stelde een leemte in 

de thuiszorg in Brussel vast. De be-

leidsnota plant in dit verband de verde-

re realisatie van het actieplan voor de 

woonzorgzones in Brussel. Dit was een 

plan van de vorige regering om het aan-

bod van Vlaamse welzijns- en gezond-

heidsvoorzieningen in de hoofdstad uit 

te bouwen. Volgens de evaluatie van de 

VLK was er in Brussel ook een groot te-

kort aan verzorgend personeel. De Be-

leidsnota stelt dat de minister in over-

leg met de minister van Onderwijs en 

de sector een antwoord zal zoeken voor 

die personeelstekorten in heel Vlaande-

ren. Hopelijk gaat hierbij ook aandacht 

naar de Brusselse situatie.

3. EEN BETERE 
FINANCIERING VAN DE 
PALLIATIEVE ZORG

Palliatieve zorg heeft de bedoeling om de 

best mogelijke levenskwaliteit te bieden 

aan mensen met een ongeneeslijke ziekte 

die binnen afzienbare tijd zullen sterven. 

De palliatieve zorg staat voor grote uit-

dagingen. Organisaties en zorgverstrek-

kers actief in de palliatieve zorg krijgen 

door recente ontwikkelingen in verband 

met het levenseinde, zoals de wetgeving 

over euthanasie, steeds vaker te maken 

met complexe vragen die een intensieve 

juridische en psychologische begeleiding 

vereisen. Mensen stellen vandaag hogere 

eisen aan het levenscomfort in de laat-

ste levensfase dan vorige generaties. De 

spiritueel-existentiële dimensie van pal-

liatieve zorg komt meer en meer op de 

voorgrond, onder andere door een betere 

pijn- en symptoomcontrole. 

De voorbije kwarteeuw zijn er in België 

verschillende maatregelen, zorgvormen 

en structuren gegroeid om de palliatieve 

zorg te bevorderen. De Federatie Pallia-

tieve Zorg Vlaanderen, de palliatieve net-

werken en de palliatieve dagcentra beho-

ren tot de bevoegdheid van de Vlaamse 

overheid. De voorbije regeerperiode is de 

subsidiëring van de palliatieve zorg door 

de Vlaamse Gemeenschap in totaal met 

37% gestegen. Vooral in 2006 was er een 

sterke stijging (+ 42% in vergelijking met 

2005). Deze berekening houdt geen re-

kening met de middelen voor de pallia-

tieve dagcentra die de federale overheid 

doorsluist naar de Vlaamse Gemeenschap. 

Maar niettegenstaande het toenemende 

belang van de palliatieve zorg en de uit-

dagingen waar deze zorg voor staat, is de 

sector van de palliatieve zorg nog sterk 

ondergefi nancierd6. 

De Federatie Palliatieve Zorg verenigt alle 

organisaties en personen werkzaam in 

de palliatieve zorg. De Federatie vervult 

voor de sector een essentiële rol, onder 

andere op het vlak van kennisopbouw 

en -verspreiding en vertegenwoordiging 

van de sector bij de overheid. Deze rol 

kunnen de leden van de Federatie onmo-

gelijk op een effi ciënte wijze opnemen. 

De Federatie Palliatieve Zorg is voor twee 

derde van haar inkomsten afhankelijk van 

goede doelen. Er is geen structurele fi -

nanciering. 

De palliatieve netwerken organiseren de 

palliatieve zorg in een bepaalde regio. Het 

Vlaamse deel van hun fi nanciering is de 

vorige legislatuur substantieel toegeno-

men. De toelage van de Vlaamse overheid 

wordt sinds 2007 geïndexeerd en er vond 

een inhaalbeweging plaats voor de sinds 

1995 gemiste indexeringen. Maar een 

indexering volstaat niet voor de nieuwe 

uitdagingen op het vlak van de levensein-

deproblematiek en de spirituele zorg. De 

VLK vraagt de huidige regering om de net-

werken voldoende te ondersteunen.

In de palliatieve dagcentra vinden patiën-

ten medische zorg, contact met lotgeno-
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ten en psychosociale steun. De palliatieve 

dagcentra kunnen het leven van palliatie-

ve patiënten die thuis wensen te blijven, 

een stuk aangenamer maken. Voor alleen-

staanden en patiënten met een beperkte 

mantelzorg zijn ze vaak een noodzakelijke 

voorwaarde om thuis te kunnen blijven. 

Maar deze centra worstelen al jaren met 

een ontoereikende en onzekere fi nancie-

ring. Over de middelen die federaal minis-

ter van Sociale Zaken en Volksgezondheid 

Onkelinx beloofde in het kader van het 

Nationaal Kankerplan heerst nog ondui-

delijkheid. De Vlaamse Regering moet dit 

dossier dan ook van nabij opvolgen. Als de 

palliatieve dagcentra niet kunnen rekenen 

op voldoende federale middelen, zou de 

Vlaamse overheid haar verantwoordelijk-

heid moeten nemen en de nu vrij beperkte 

Vlaamse fi nanciering van 20.000 euro per 

dagcentrum substantieel moeten verho-

gen, zodat de dagcentra kwalitatieve zorg 

kunnen blijven bieden. De regering moet 

er ook rekening mee houden dat er in be-

paalde regio’s, zoals in Oost-Vlaanderen en 

Limburg, momenteel nog geen dagcentrum 

is. Daarom is het aangewezen om enkele 

bijkomende dagcentra te openen. Ook be-

paalde praktische problemen, zoals het 

vervoer van en naar het dagcentrum, vra-

gen om een oplossing.

Het regeerakkoord heeft aandacht voor 

de palliatieve zorg en voorziet ‘de verdere 

uitbouw van de palliatieve zorg en de in-

standhouding van de palliatieve dagcentra.’ 

Belangrijk is dat de beleidsnota de pallia-

tieve dagcentra een ‘structurele plaats in de 

welzijns- en gezondheidsorganisaties’ wil ge-

ven, ‘gefi nancierd door de Vlaamse overheid 

en de ziekteverzekering, waar het gepast is.’ 

De minister zal ook de reglementering voor 

de erkenning en subsidiëring van de pallia-

tieve netwerken actualiseren. Het blijft af-

wachten of dit zal volstaan om tegemoet te 

komen aan de nieuwe uitdagingen waar de 

palliatieve zorg voor staat. Positief is wel 

dat de beleidsnota de rol van de netwerken 

in ‘thuisvervangende settings, zoals de voor-

zieningen voor personen met een handicap’ 

erkent. Volgens de Federatie Palliatieve zorg 

is het immers nodig dat bepaalde groepen 

zoals kinderen, mensen met een verstande-

lijke beperking, mensen met psychiatrische 

problemen en dementerenden een betere 

toegang krijgen tot palliatieve zorg. Over 

een betere fi nanciering van de Federatie 

Palliatieve Zorg zegt de beleidsnota jammer 

genoeg niets.

4. EEN BETERE 
SAMENWERKING 
BINNEN DE THUISZORG 
EN TUSSEN DE 
ZIEKENHUIZEN EN DE 
THUISZORG

Voor een goede medische en psychosocia-

le kankerzorg is een nauwe samenwerking 

tussen de ziekenhuis- en de thuiszorg 

en binnen de thuiszorg belangrijk. Dit is 

vooral zo in complexe thuiszorgsituaties. 

Zorgverstrekkers uit de thuiszorg kennen 

immers beter dan de zorgverstrekkers in 

het ziekenhuis de leefsituatie en de me-

dische achtergrond van de patiënt. De 

VLK heeft daarom al meermaals beleids-

voorstellen gedaan om een goede sa-

menwerking binnen de thuiszorg en een 

goede informatieoverdracht tussen de 

ziekenhuizen en de thuiszorg tot stand te 

brengen. In 2004 vroeg de VLK bijvoor-

beeld dat de Vlaamse overheid snel uit-

voeringsbesluiten zou opstellen voor het 

decreet ‘Eerstelijnsgezondheidszorg’. Dit 

decreet wil de eerstelijnszorg versterken 

en de samenwerking tussen de betrokken 

diensten en zorgverstrekkers bevorderen. 

De vorige regering heeft hier inderdaad 

werk van gemaakt en het landschap van 

de eerstelijnsgezondheidszorg hertekend. 

Belangrijk was de omvorming van de 

SIT’s, de samenwerkingsinitiatieven in 

de thuiszorg, tot de SEL’s, de samenwer-

kingsinitiatieven in de eerstelijnsgezond-

heidszorg. Het SEL is een instrument om 

de organisatie en de samenwerking in de 

eerstelijnsgezondheidszorg en tussen de 

eerste lijn en de ziekenhuiszorg te bevor-

deren. Het SEL verenigt alle partijen die 

betrokken zijn bij de eerstelijnsgezond-

heidszorg. Er zullen vijftien SEL’s worden 

opgericht, één per zorgregio en één in het 

tweetalige gebied Brussel-hoofdstad. Een 

van de taken van het SEL is het facilite-

ren van het multidisciplinair zorgoverleg. 

Dit zorgoverleg moet de samenwerking 

tussen de zorgaanbieders bij de zorg voor 

een individuele patiënt bevorderen. De 

deskundigen die we interviewden, waren 

het duidelijk niet eens over dit beleid. 

De huisartsen vinden dat de SEL’s op een 

te grote schaal werken om de multidis-

ciplinaire samenwerking effectief te kun-

nen ondersteunen. Bovendien investeert 

Vlaanderen onvoldoende middelen in de 

SEL’s. Andere deskundigen, afkomstig 

uit de organisaties van het middenveld, 

vragen zich af of het niet beter zou zijn 

om de beperkte middelen te investeren 

in zorg in plaats van in overleg. Zij ken-

nen ook een belangrijke rol toe aan de 

bestaande structuren zoals ziekenfondsen 

die via hun maatschappelijk werkers het 

zorgoverleg kunnen organiseren. Wat er 

ook van zij, voor de VLK is het cruciaal 

dat de nieuwe structuren effectief werken 

en de zorg voor de patiënt verbeteren. Zij 

vraagt de nieuwe regering om de effecti-

viteit van de nieuwe structuren van nabij 

op te volgen en zo nodig bij te sturen. 

Over de SEL’s blijven het regeerakkoord en 

de beleidsnota stil. Over eventuele extra 

middelen, bijvoorbeeld voor de deel-SEL’s 

die volgens de regelgeving kunnen opge-

richt worden, zegt de tekst niets.

De huidige regering staat volgens de VLK-

evaluatie nog voor enkele andere uitda-

gingen in verband met de thuiszorg: 

 Om het tekort aan verpleegkundigen 

en het dreigende tekort aan huisart-

sen op te vangen, moet de regering 

de rekrutering en motivering van ver-

pleegkundigen en huisartsen bevorde-

ren. Enkele mogelijke denksporen zijn: 

een subsidie voor het (ver)bouwen en 

uitrusten van groepspraktijken van 

huisartsen; ondersteuning voor de 

Over een betere fi nanciering van de Federatie Palliatieve Zorg 

zegt de beleidsnota jammer genoeg niets

Over een 
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academische centra voor huisarts-

geneeskunde zodat meer studenten 

vroegtijdig in de artsenopleiding in 

contact komen met de huisartsge-

neeskunde; de organisatie van een 

opleiding ‘praktijkassistent in de eer-

stelijnsgezondheidszorg’; campagnes 

die verduidelijken dat de huisarts in 

de gezondheidszorg op de eerste lijn 

zit; lokale besturen aansporen om de 

huisartsgeneeskunde en de eerste-

lijnsgezondheidszorg actief te betrek-

ken bij het lokale sociale beleid.

In dit verband kondigt de beleidsnota 

in 2010 een conferentie aan, om sa-

men met de zorgverstrekkers en het 

Vlaams Patiëntenplatform een visie op 

de rol van de eerste lijn uit te werken. 

Die conferentie zal onder andere gaan 

over mogelijke samenwerkingsvormen, 

de ICT-ondersteuning en de aanpak 

van de tekorten aan zorgverleners. 

Daarnaast zal de minister samen met 

de minister van Onderwijs en verte-

genwoordigers van de (huis)artsen 

en de universiteiten nagaan hoe het 

tekort in de huisartsgeneeskunde en 

in sommige geneeskundige specia-

lismen en het overaanbod in andere 

specialismen kan bijgestuurd worden 

volgens de aanwezige zorgvragen. 

 De regering moet volgens de VLK-nota 

nadenken over een versterking van de 

psychosociale ondersteuning op de eer-

ste lijn (buiten de ziekenhuizen). Het 

regeerakkoord en de beleidsnota stel-

len in dit verband een uitbreiding van 

het aantal medewerkers van de centra 

voor maatschappelijk werk in het voor-

uitzicht. De Centra voor Geestelijke 

Gezondheidszorg (CGG) die actief zijn 

in de thuiszorg, moeten volgens de 

beleidsnota toegankelijk zijn in een zo 

vroeg mogelijk stadium van de psycho-

pathologie. Op lange termijn wordt hier-

toe een nieuwe programmatie voorzien.

Er is voorlopig weinig duidelijkheid 

over specifi eke beleidsvoorstellen in 

verband met psychosociale zorg uit 

de VLK-nota. Kankerpatiënten hebben 

nood aan psychische ondersteuning 

bij problemen die typisch zijn voor 

een ernstige lichamelijke aandoening 

(leren omgaan met een uiterlijke ver-

andering, beperkte lichamelijke moge-

lijkheden). Komen er hiervoor speci-

fi eke maatregelen? Het is ook nog niet 

duidelijk of de Vlaamse minister van 

Welzijn en Volksgezondheid bij zijn fe-

derale collega zal pleiten voor een te-

rugbetaling van de ondersteuning door 

psychologen in de thuiszorg. De minis-

ter zal wel onderzoeken of zelfstandige 

psychologen betrokken kunnen worden 

bij de werking van de CGG, om wacht-

lijsten tegen te gaan. 

 De eerste lijn moet een invloed kun-

nen hebben op de tweede lijn. Dit 

betekent bijvoorbeeld dat huisartsen 

zonder praktische belemmeringen 

moeten kunnen deelnemen aan het 

multidisciplinair oncologisch consult 

(MOC) in het ziekenhuis. De VLK vroeg 

dat de Vlaamse minister van Welzijn 

en Volksgezondheid hier werk van zou 

maken. De Vlaamse Regering wil de 

samenwerking tussen de intramurale 

sector en de eerste lijn met het oog 

op een betere patiëntgerichte zorg 

verder uitbouwen aan de hand van 

ICT-systemen. Volgens de beleidsnota 

wordt daarom verder werk gemaakt 

van het nog niet afgeronde decreet 

betreffende het platform voor ge-

zondheids- en welzijnsinformatie. De 

Vlaamse overheid zal dit afstemmen 

met het federale eHealth-platform. 

Dit zal de gegevensuitwisseling tus-

sen eerste en tweede lijn wellicht 

bevorderen, maar voor deelname van 

huisartsen aan het MOC zijn er mis-

schien ook eenvoudiger oplossingen, 

zoals telefoonconferenties. Hiervoor 

lopen al proefprojecten, bijvoorbeeld 

in AZ Maria Middelares in Gent.

5. DE 
ZORGVERZEKERING

De Vlaamse zorgverzekering biedt een 

tegemoetkoming in de kosten voor niet-

medische zorg. De jaarlijkse bijdrage 

bedraagt 25 euro, maar de personen die 

recht hebben op de verhoogde tegemoet-

koming (een betere vergoeding van me-

dische kosten voor bepaalde categorieën 

van personen, zoals wezen, invaliden, 

gepensioneerden en weduwen) of op het 

omniostatuut (een betere vergoeding van 

medische kosten voor gezinnen met een 

laag inkomen), betalen jaarlijks 10 euro. 

De zorgverzekering biedt  zwaar zorgbe-

hoevenden een forfaitaire vergoeding per 

maand voor de niet-medische kosten van 

mantelzorg en thuiszorg en voor de kosten 

van rusthuizen, rust- en verzorgingstehui-

zen en psychiatrische verzorgingstehui-

zen. Alle bewoners van een erkende resi-

dentiële voorziening komen in aanmerking 

voor de forfaitaire uitkering van 130 euro. 

In de thuiszorg moeten mensen aantonen 

dat ze zwaar zorgbehoevend zijn om aan-

spraak op de uitkering te kunnen maken7. 

Deze zorgverzekering is effi ciënt in het be-

strijden van bestaansonzekerheid. Maar de 

tegemoetkoming volstaat momenteel niet 

voor een beperkte groep mensen met zeer 

zware zorgkosten8. De VLK vroeg daarom 

in 2004 dat de zorgverzekering hiermee 

rekening zou houden en een meer gediffe-

rentieerde tegemoetkoming zou voorzien. 

De zorgverzekering moet ervoor zorgen 

dat de kosten die mensen dragen, nooit te 

zwaar worden. Dit kan door een maximum-

factuur. Zodra een kostenplafond is be-

reikt, hoeven mensen hun zorgkosten niet 

meer zelf te betalen. In een andere for-

mule wordt de uitkering gedifferentieerd 

op basis van de zorgnoden, gemeten aan 

de hand van een aangepast scoresysteem. 

Ten slotte zijn ook ingrepen in de kostprijs 

mogelijk. De diensten voor gezinszorg 

moeten dan meer mogelijkheden krijgen 

om gezinnen met een erg hoge zorgfac-

tuur een korting toe te staan.

Om het tekort aan verpleegkundigen en het dreigende tekort 

aan huisartsen op te vangen, moet de regering de rekrutering en 

motivering van verpleegkundigen en huisartsen bevorderen

OOm het te
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De vorige regering heeft enkele beteke-

nisvolle stappen vooruit gezet voor een 

betere bescherming van de groep met 

zeer zware zorgkosten. Het Woonzorgde-

creet kondigt de oprichting van een sys-

teem van maximumfactuur in de thuiszorg 

aan. De VLK riep voor de verkiezingen in 

2009 op om de plannen snel om te zetten 

in een concreet beleid. 

De huidige regering wil streven naar een 

hoge mate van sociale bescherming, zelfs 

in een budgettair moeilijke context. De 

regering plant een basisdecreet over de 

Vlaamse sociale bescherming. Dit ba-

sisdecreet zal gaan over de bestaande 

zorgverzekering;  een systeem van maxi-

mumfactuur in de thuiszorg;  een Vlaamse 

hospitalisatieverzekering;  een nieuwe re-

geling voor de fi nanciële ondersteuning 

van kinderen en  een nieuw systeem van 

begrenzing van de kosten in de residen-

tiële ouderenzorg. Volgens de beleidsnota 

zal het decreet ook inzetten op het ver-

sterken van de kennis van de Vlamingen 

over hun sociale rechten. 

Bij de uitwerking van dit sociale beleid is 

een afstemming met de federale overheid 

noodzakelijk. Een Vlaamse hospitalisatie-

verzekering en een federale ziekteverze-

kering die naast elkaar bestaan, maken 

het er immers niet eenvoudiger op om de 

middelen effi ciënt te besteden. 

Eén vraag van de VLK over de zorgver-

zekering blijft onbeantwoord. Volgens de 

sociale dienst van de VLK vallen kanker-

patiënten vaak onterecht uit de boot in 

de zorgverzekering, omdat ze volgens het 

geldende scoresysteem nog voldoende 

zelfredzaam zijn. Nochtans kunnen ze 

door hun behandeling toch heel veel 

niet-medische kosten hebben (bv. voor 

verzorgingsmateriaal, vervoer, gezinszorg, 

poetsdienst, specifi eke voeding, huur van 

materiaal, …). De VLK stelt voor om bij de 

selectie voor de erkenning ook rekening 

te houden met de nood aan langdurige 

verzorging in een ziekenhuis of thuis (bv. 

langdurige of frequente hospitalisatie in-

clusief daghospitalisatie en thuisverple-

ging in de voorbije zes maand) en met de 

belasting door niet-medische kosten (bv. 

niet-medische kosten die oplopen tot 

meer dan 10% van het inkomen). De VLK 

vraagt de nieuwe regering om hier werk 

van te maken en om bij de uitwerking 

van de maximumfactuur ook rekening te 

houden met ernstig zieken die volgens 

de huidige toegangsvoorwaarden van de 

zorgverzekering te zelfredzaam zijn, maar 

toch veel niet-medische zorgkosten heb-

ben. Het blijft afwachten of de Vlaamse 

Regering hieraan gevolg zal geven. 

CONCLUSIE

Volgens het regeerakkoord en de beleids-

nota zal het welzijns- en gezondheidsbe-

leid de komende vijf jaar werk maken van 

de meeste beleidsvoorstellen van de VLK. 

De regering probeert tegemoet te komen 

aan de toenemende zorgvragen en te zor-

gen voor voldoende, betaalbare en kwali-

tatieve zorg. Volgens minister Vandeurzen 

moet de regering hierbij een evenwicht 

zoeken ‘tussen beschikbare middelen, ba-

sisbescherming voor iedereen en prioriteit 

voor de meest kwetsbare, meest zorgbe-

hoevende mensen’. De regering wil de pal-

liatieve zorg ondersteunen en werk maken 

van de samenwerking van de thuiszorg 

met de ziekenhuiszorg. Ze wil ook het 

dreigende tekort aan huisartsen aanpak-

ken. De regering wil een hoge mate van 

sociale bescherming in Vlaanderen en zal 

daarom onder andere werk maken van een 

maximumfactuur in de zorg. 

Uiteraard blijft het nog afwachten hoe al 

deze maatregelen er concreet gaan uit-

zien. Wat zal de geactualiseerde regle-

mentering voor de palliatieve netwerken 

bijvoorbeeld inhouden? Enkele vragen 

blijven ook nog onbeantwoord. Hoe zal 

het beleid ten aanzien van de SEL’s er-

uitzien? Komt er een beleid in de thuis-

zorg om de psychische problemen door 

een ernstige lichamelijke ziekte op te 

vangen? Wat zal er gebeuren met ernstig 

zieken die hoge zorgkosten hebben, maar 

nog te zelfredzaam zijn om aanspraak te 

kunnen maken op de premie van de zorg-

verzekering? 

Het regeerakkoord en de beleidsnota be-

vatten ook enkele plannen waar de VLK in 

haar beleidsevaluatie niet om vroeg, maar 

die ook ten goede zullen komen aan kan-

kerpatiënten. Het gaat bijvoorbeeld om 

de plannen van de regering om de burgers 

meer inzicht te geven in de zorgkwaliteit 

die ziekenhuizen bieden, door middel van 

een basisset van kwaliteitsparameters, 

om de Vlaamse hospitalisatieverzekering 

en het initiatief om Vlamingen hun soci-

ale rechten beter te leren kennen.
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Het Nationaal Kankerplan in 2009
       Evaluatie en stand van zaken
 

Op 10 maart 2008 stelde 

minister Onkelinx het 

Nationaal Kankerplan 

2008-2010 voor. Het 

plan omvat 32 initiatie-

ven verdeeld over drie 

krachtlijnen: 

1) preventie en opspo-

ring, 2) zorg, behande-

ling en ondersteuning 

van de patiënt, 

3) onderzoek, innove-

rende technologie en 

evaluatie. We bekijken 

hoever het staat met de 

initiatieven die het plan 

in 2009 wilde realiseren.

Verschillende initiatieven waarvan de uitvoering in 2009 gepland 

was, zijn ook uitgevoerd: de fi nanciering van het psychosociale 

supportteam (initiatief 10), de fi nanciering van bijkomend zorg-

personeel voor de centra voor kinderoncologie (een onderdeel van 

initiatief 12), de fi nanciering van projecten in verband met de 

versterking van de psychosociale steun aan volwassenen of kinde-

ren met kanker en hun familie (initiatief 21 en 22), de verhoging 

van het palliatieve zorgforfait (een onderdeel van initiatief 25), 

de versterking van het kankerregister (initiatief 31) en de oprich-

ting van een referentiecentrum voor kanker (initiatief 32). 

Daarnaast is voor verschillende initiatieven de voorbereiding al 

ver gevorderd of zit de uitvoering in een eindfase: de baarmoeder-

halskankerscreening (initiatief 5), een verhoogde terugbetaling 

voor een consultatie waarop de resultaten van het multidiscipli-

nair oncologisch consult (MOC) worden besproken en opleidingen 

in de psycho-oncologie voor zorgverstrekkers (onderdelen van 

initiatief 7), initiatief 8 over de herwaardering van het MOC, de 

oprichting van een zorgprogramma voor kinderhemato-oncologie 

(een onderdeel van initiatief 12), initiatief 16 over de ondersteu-

ning van radiotherapie en oncologische beeldvorming en initiatief 

23 over de thuiszorgequipes van de centra voor kinderhemato-

oncologie. 

Bij de uitvoering van enkele initiatieven zijn er wel opmerkingen 

te maken:

 Het MOC zou verplicht worden voor alle nieuwe gevallen van 

kanker (initiatief 8). Het zal mogelijk worden om binnen 

hetzelfde kalenderjaar een tweede MOC te houden in geval van 

herval en ook om een MOC te houden bij de herziening van de 

behandeling van kanker in een gespecialiseerd ziekenhuis op 

verwijzing van een eerste ziekenhuis. Maar een verplichting 

komt er voorlopig niet. Dat valt te betreuren. Volgens de VLK 

heeft een kankerpatiënt recht op een MOC. Voor de patiënt 

wordt een MOC trouwens extra belangrijk. Initiatief 7 creëert 

een specifi eke terugbetaling voor een consultatie om de aan-

doening en het behandelingsplan met de patiënt te bespreken, 

maar die terugbetaling kan er enkel komen als er een MOC is 

geweest. Ook patiënten die niet besproken worden op een MOC, 

hebben nood aan een grondige bespreking van het behande-

lingsplan. Die patiënten lijken hier uit de boot te vallen.

 Initiatief 10 zorgt voor fi nanciering voor psychosociale 

zorgverstrekkers. Dat is op zich belangrijk en de VLK vraagt 

dit al jaren. Maar de VLK vindt het wel vreemd dat er meer 

psychologen dan sociaal werkers bijkomen. Dat is niet logisch 

als je weet dat sociaal werkers psychosociale eerstelijnszorg 

verstrekken en psychologen tweedelijnszorg bieden, waar veel 

minder patiënten behoefte aan hebben.

Ten slotte zijn er ook enkele initiatieven waarvan de voorbereiding 

nog niet erg ver gevorderd is of die niet tijdig klaar zullen zijn: 

initiatief 2 over de opsporing en begeleiding van personen met 

een genetisch verhoogd kankerrisico, een onderdeel van initiatief 

7 over het opstellen van richtlijnen voor de slechtnieuwsmedede-

ling, een onderdeel van initiatief 25 over de fi nanciering van 

de palliatieve dagcentra en initiatief 30 over de toepassing van 

hadrontherapie in België. 

SAMENVATTING

Ward Rommel
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KADER 1. DE 32 INITIATIEVEN VAN HET KANKERPLAN

(De initiatieven die volgens het plan in 2009 gerealiseerd moesten worden, staan in het vet weergegeven)

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 jaar)

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 van de patiënt

7.  Specifi eke 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 kankerpatiënten in het kader van de Oncologische Zorgprogramma’s (OZP’s)

11. Financiering van een datamanager in het kader van de oncologische zorgprogramma’s (OZP’s)

12. Defi nitie en fi nanciering 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 fi nanciering van de keten van pediatrische zorg ‘Voortgezette Zorg Kinderen’

24. Ondersteuning voor proefprojecten inzake klinische oncogeriatrie

25. Het aanbod van 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 fi nanciering 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
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INITIATIEVEN 2009

Op 10 maart 2008 stelde minister Onke-

linx het Nationaal Kankerplan 2008-2010 

voor1. Het plan omvat 32 initiatieven 

verdeeld over drie krachtlijnen: 1) pre-

ventie en opsporing, 2) zorg, behande-

ling en ondersteuning van de patiënt, 

3) onderzoek, innoverende technologie en 

evaluatie. Vorig jaar evalueerden we in het 

onderzoeksrapport het algemeen concept 

van het plan en de initiatieven die het kan-

kerplan in 2008 wilde realiseren2. In het 

onderzoeksrapport 2009 bekijken we hoe-

ver het staat met de initiatieven die het 

plan in 2009 wilde realiseren (zie kader).

INITIATIEF 2. Opsporing en 

begeleiding van risicopersonen 

met een genetische aanleg om 

kanker te ontwikkelen

Volgens het kankerplan zijn veel te weinig 

personen en zorgverstrekkers op de hoogte 

van de genetische kenmerken die zorgen 

voor een verhoogd risico op kanker. Ken-

nis van dit risico maakt het mogelijk om 

bij de betrokkenen kanker te voorkomen 

of vroegtijdig op te sporen. Daarom voor-

ziet het kankerplan een terugbetaling van 

nieuwe maar erg dure tests om een gene-

tisch bepaald risico op de ontwikkeling 

van kanker te onderzoeken. 

Professor Erik Legius (Centrum Menselijke 

Erfelijkheid, UZ Leuven) geeft meer uitleg 

bij het belang van dit initiatief. Hij stelt 

dat het onderzoek of iemand drager is 

van bepaalde kankergenen de centra voor 

menselijke erfelijkheid nu meer kost dan 

ze terugbetaald krijgen. In België is er tot 

nu toe slechts één terugbetalingstarief 

voor genetische tests. Een relatief een-

voudige test krijgt dezelfde terugbetaling 

als een complexe test. Het onderzoek 

naar een genetische aanleg voor kanker is 

een complexe test. Voor een test op het 

borstkankergen (brca) zijn tachtig ana-

lyses nodig. Er zijn echter ook tests die 

maar één analyse vergen. De genetische 

centra stellen voor om de terugbetaling 

voor eenvoudiger tests wat te verlagen 

en die voor complexere tests te verho-

gen. Dit zou beter overeenkomen met de 

kosten. Volgens professor Legius is het 

ook belangrijk dat er de komende jaren 

voldoende middelen vrijgemaakt worden 

voor de genetische tests. Het is normaal 

dat het budget van de ziekteverzekering 

voor deze tests jaarlijks sterk groeit, zegt 

hij. De genetica is immers sterk in ont-

wikkeling en in de nabije toekomst zijn 

veel innovaties te verwachten. Een betere 

terugbetaling van tests op kankergenen 

is er echter nog niet. Die wordt nog be-

sproken in de Technische Geneeskundige 

Raad van het RIZIV. 

Het kankerplan voorzag ook een verhoging 

van de honoraria voor de raadplegingen 

door een geneticus, om de specialisatie 

in de genetica aantrekkelijker te maken. 

Volgens professor Legius is dit verant-

woord omdat consultaties in verband met 

familiaal bepaalde kankers heel wat tijd, 

inspanning en kunde vragen. Bij de voor-

stelling van de stand van zaken na één 

jaar kankerplan, in maart 2009, wees mi-

nister Onkelinx erop dat de herwaardering 

van de erelonen van de genetici besproken 

zal worden binnen het RIZIV. In 2009 was 

hiervoor een budget van 520.000 euro3. 

Maar volgens Rob Van Den Oever (CM) 

hebben de genetici tot nu toe nog geen 

duidelijke omschrijving gegeven van wat 

zo’n genetische consultatie precies moet 

inhouden. Het is daarom voor de Tech-

nisch Geneeskundige Raad onmogelijk om 

een specifi eke terugbetaling te creëren. 

De Hoge raad voor Antropogenetica, een 

adviesorgaan van de overheid bestaande 

uit genetische experts, probeert nu een 

voorstel uit te werken.

INITIATIEF 5. Programma voor 

systematische opsporing van 

baarmoederhalskanker

Het Kankerplan voorzag de vroegtijdige 

opsporing van baarmoederhalskanker 

door middel van een bevolkingsonderzoek 

met een driejaarlijks uitstrijkje bij vrou-

wen van 25 tot 64 jaar1. Bij het overzicht 

na één jaar kankerplan meende Minister 

Laurette Onkelinx dat dit programma te-

gen 1 januari 2010 klaar zou zijn voor 

lancering. Dit zal niet lukken, maar er 

zijn wel al belangrijke stappen gezet3. 

 De werkgroep ‘Kankerplan’ van de Inter-

ministeriële Conferentie Volksgezond-

heid (een overlegorgaan van de fede-

rale overheid en de gemeenschappen) 

kreeg op 8 december 2008 een man-

daat om een systematisch screenings-

programma voor baarmoederhalskanker 

voor te bereiden. Er is een budget van 

11 miljoen euro voorzien3. Op 14 de-

cember 2009 is de volgende intermi-

nisteriële conferentie gepland waar de 

gemeenschappen een stand van zaken 

moeten geven van de planning van hun 

opsporingsprogramma.

 

 Op 28 september 2009 sloten de fe-

derale overheid en de gemeenschap-

pen een protocolakkoord dat het voor 

een gemeenschap mogelijk maakt om 

een preventieprogramma op te zet-

ten ondersteund door middelen uit de 

verplichte ziekteverzekering. De ene 

gemeenschap hoeft bij de lancering 

van een preventieprogramma dus niet 

langer te wachten op de andere. Dit 

maakt het voor de gemeenschappen 

heel wat eenvoudiger dan vroeger om 

preventieprogramma’s op te zetten. 

Voor het bevolkingsonderzoek naar 

baarmoederhalskanker bevestigt het 

akkoord dat de doelgroep vrouwen zijn 

van 25 tot en met 64 jaar en dat de 

screening gebeurt door middel van een 

driejaarlijks uitstrijkje. Verder bepaalt 

Prof. Erik Legius stelt dat het onderzoek 

of iemand drager is van bepaalde kanker-

genen de centra voor menselijke erfelijk-

heid nu meer kost dan ze terugbetaald 

krijgen.
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het akkoord dat de federale overheid 

de uitstrijkjes, het onderzoek van de 

uitstrijkjes en de rapportering aan en 

registratie door het kankerregister zal 

fi nancieren. De gemeenschappen ver-

binden zich ertoe om de screening te 

organiseren op basis van een call-re-

call-systeem (waarbij een vrouw uit de 

doelgroep na een eerste uitnodiging 

op regelmatige tijdstippen een nieuwe 

uitnodiging krijgt). De laboratoria die 

de uitstrijkjes onderzoeken, moeten 

rapporteren over de resultaten aan de 

Stichting Kankerregister. Het kanker-

register zal die gegevens bijhouden in 

een uitstrijkjesregister. Dit is belang-

rijk, onder andere om de kwaliteit en 

de effi ciëntie van het programma te 

kunnen opvolgen4. 

 Sinds 1 juni 2009 is er een terugbeta-

ling van uitstrijkjes met de mogelijkheid 

van een dubbele lezing en de uitvoering 

van een HPV-detectie op verdachte uit-

strijkjes. Infecties met het HPV-virus 

zijn nagenoeg de enige oorzaak van 

baarmoederhalskanker. De dubbele le-

zing is belangrijk in het kader van een 

kwaliteitsvol bevolkingsonderzoek, om-

dat het de kans op foute interpretaties 

van de resultaten verkleint.

INITIATIEF 7. Specifi eke steun 

op het moment van de medede-

ling dat bij de patiënt kanker is 

vastgesteld

Het kankerplan wilde de omstandigheden 

waarin de patiënt slecht nieuws te horen 

krijgt, zoals een kankerdiagnose of de 

vaststelling van een herval, verbeteren. 

Daarom zou er een specifi eke terugbe-

taling komen voor een consultatie van 

langere duur waarin de arts het slechte 

nieuws aankondigt1. Binnen het RIZIV is 

er nu een akkoord voor de terugbetaling 

van zo’n consultatie om de resultaten van 

het multidisciplinair oncologisch consult 

(MOC) met de patiënt te bespreken. De 

huisarts of de behandelende specialist 

kunnen de consultatie aanrekenen. Deze 

maatregel wordt binnenkort gepubliceerd 

in het Staatsblad. De koppeling van zo’n 

consultatie aan het MOC roept wel vragen 

op. Het MOC wordt immers niet verplicht 

(zie initiatief 8). Ook patiënten die niet 

besproken worden op een MOC, hebben 

nood aan een grondige bespreking van 

het behandelingsplan. Zij lijken hier uit 

de boot te vallen. 

Initiatief 7 kondigde ook een opleiding 

aan voor artsen over communicatie met 

patiënten1. Die maatregel is opgesplitst 

in twee onderdelen. Er komt inderdaad 

een opleiding voor artsen en voor an-

dere zorgverstrekkers die betrokken zijn 

bij de kankerzorg. Een consortium van 

psycho-oncologische experts ontwik-

kelde richtlijnen voor deze opleiding. 

Momenteel worden twee organisaties 

gezocht die de opleiding kunnen orga-

niseren. Het is de bedoeling om de op-

leiding in 2010 van start te laten gaan. 

Per landsgedeelte komt er een fi nancie-

ring van deze opleiding voor 150 zorg-

verstrekkers per jaar. Daarnaast komt 

er in de twee landsgedeelten ook een 

opleiding voor oncopsychologen. De in-

houd is voorbereid door het consortium. 

Idealiter zal deze opleiding een mas-

ter na master met een internationaal 

erkend certifi caat zijn. Deze ‘Manama’ 

zou moeten starten in het academiejaar 

2010-2011. Maar de onderhandelingen 

hierover met de universiteiten en de 

verschillende ministers van onderwijs 

zijn nog niet afgerond. De Vlaamse 

universiteiten, de Vlaamse Vereniging 

voor Klinische Psychologie en het Cédric 

Hèle Instituut organiseren nu al een 

tweejarige postacademische opleiding 

‘Psycho-oncologie’. Het curriculum van 

deze opleiding, bijgeschaafd op basis 

van de richtlijnen van het consortium 

zal wellicht het programma van de Ma-

nama worden. Aan de postacademische 

opleiding is ook nog geen internatio-

naal erkend certifi caat verbonden. 

Ten slotte kondigde initiatief 7 aan dat 

een groep experts en vertegenwoordigers 

van patiëntenverenigingen een richtlijn 

zou opstellen over de slechtnieuwsme-

dedeling1. Het College voor Oncologie 

zal die richtlijn uitwerken en zal daartoe 

een werkgroep oprichten, onder andere 

met de Vlaamse Liga tegen Kanker en de 

Stichting tegen Kanker. De werkgroep is 

nog niet opgericht, dus zal de richtlijn 

later dan gepland klaar zijn. 

INITIATIEF 8. Herwaardering van 

het MOC

Als artsen willen afwijken van de be-

handelingsrichtlijnen in het oncologisch 

handboek waarover elk ziekenhuis moet 

beschikken, is een multidisciplinair onco-

logisch consult verplicht. Op dit overleg 

bespreken minstens drie artsen van een 

verschillende specialisatie de behande-

ling. Het Nationaal Kankerplan wilde het 

MOC verplicht maken voor alle nieuwe ge-

vallen van kanker1. 

Maar voorlopig komt er geen verplichting 

van het MOC. Een van de argumenten die 

aangevoerd worden tegen een verplich-

ting, is dat de terugbetaling van de be-

handeling in gevaar zou kunnen komen 

bij patiënten voor wie er toch geen MOC 

gehouden wordt. Maar professor Van Bel-

le, voorzitter van het College voor Oncolo-

gie, vreest dat er zonder een verplichting 

nog altijd artsen zullen zijn die het MOC 

achterwege laten, omdat ze niet inzien 

dat een multidisciplinaire bespreking van 

de behandeling belangrijk is voor de be-

handelingskwaliteit. Ook de Vlaamse Liga 

tegen Kanker steunt een veralgemeend 

MOC. Ter gelegenheid van de Dag tegen 

Prof. Simon Van Belle vreest dat er zonder 

een verplichting nog altijd artsen zullen 

zijn die het MOC achterwege laten.
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Kanker 2009 besteedde de VLK aandacht 

aan de betrokkenheid van kankerpatiën-

ten bij de behandelingskeuze, omdat het 

steeds vaker voorkomt dat er voor een 

kanker verschillende behandelingsopties 

zijn. De VLK pleitte onder andere voor 

een veralgemening van het MOC voor alle 

kankerpatiënten. Omdat tijdens dit con-

sult artsen van verschillende disciplines 

de behandeling bespreken, stijgt de kans 

dat de verschillende behandelingsopties 

in overweging worden genomen en dat 

de patiënt ook te horen krijgt dat er ver-

schillende opties zijn5.

Het MOC zal in een nieuwe terugbetalings-

regeling wel sterk aanbevolen worden in 

drie gevallen: bij nieuw ontdekte kankers, 

bij herval en voor een herziening van de 

behandeling van kanker in een gespecia-

liseerd ziekenhuis op verwijzing van een 

eerste ziekenhuis. Die drie MOC’s kunnen 

binnen hetzelfde kalenderjaar aangere-

kend worden, terwijl er tot nu toe maar 

één MOC per kalenderjaar aanrekenbaar is. 

De artsenhonoraria voor deelname aan het 

MOC worden binnenkort ook opgetrokken. 

INITIATIEF 10. Psychosociale 

steun aan kankerpatiënten in 

het kader van de Oncologische 

Zorgprogramma’s

Het kankerplan voorziet een fi nanciering 

van oncologisch verpleegkundigen, maat-

schappelijk werkers en oncopsychologen 

voor de algemene ziekenhuizen1. Dit is 

erg belangrijk en komt tegemoet aan de 

jarenlange vraag, onder andere van de VLK, 

naar de fi nanciering van de psychosociale 

supportteams die sinds 2003 wettelijk ver-

plicht zijn6. Sinds 1 juli 2008 is dit inder-

daad gerealiseerd. Ziekenhuizen kunnen 

één voltijdse psycholoog en één voltijdse 

verpleegkundige per 250 MOC’s aanwerven. 

Er is ook een fi nanciering voor een halftijd-

se maatschappelijk werker per 250 MOC’s7. 

Dit zou betekenen dat er in totaal 108 

maatschappelijk werkers, 215 verpleegkun-

digen en 215 psychologen kunnen aange-

worven worden. Het totale budget hiervoor 

bedraagt 33,5 miljoen euro.

Zoals we vorig jaar al schreven, stelt de 

VLK zich vragen over het feit dat er meer 

psychologen dan sociaal werkers bijko-

men. De verhouding zou omgekeerd moe-

ten zijn. Sociaal werkers verstrekken im-

mers psychosociale eerstelijnszorg, waar 

elke kankerpatiënt wel eens nood aan 

heeft. De oncopsycholoog verstrekt psy-

chosociale tweedelijnszorg, die voor een 

minderheid van de patiënten nodig is. 

De VLK pleit ook voor minimumcrite-

ria die aangeven wat de psychosociale 

kankerzorg in de ziekenhuizen minimaal 

moet inhouden. Die criteria zouden, sa-

men met afspraken over de organisatie 

van de psychosociale zorg in het zieken-

huis, deel moeten uitmaken van het on-

cologisch handboek. Een aanpassing van 

het KB op de zorgprogramma’s, dat de 

voorwaarden vastlegt waaraan de kanker-

zorg in de ziekenhuizen moet voldoen, is 

voorzien, maar nog niet uitgevoerd. Vorig 

jaar maakten we ons ook zorgen over een 

effectieve controle op het gebruik van de 

middelen van initiatief 10. Sommige zie-

kenhuizen zouden immers op papier wel 

in orde zijn, maar de neiging hebben om 

de nieuwe middelen niet in te zetten in 

de kankerzorg. In 2010 zal de Federale 

Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid 

ter controle de arbeidscontracten opvra-

gen van de nieuwe mensen die de zieken-

huizen hebben aangeworven. 

INITIATIEF 12. Defi nitie en 

fi nanciering van een programma 

voor oncologische zorg in de 

pediatrie

Om de kwaliteit van de behandeling voor 

kinderen met kanker te verzekeren, is het 

noodzakelijk om een zorgprogramma voor 

kinderhemato-oncologie te ontwikkelen. 

De bedoeling is om normen vast te leggen 

voor de centra die kinderen met kanker 

behandelen en om een structurele fi nan-

ciering voor die centra in het leven te 

roepen. Het kankerplan stelde dat de acht 

huidige centra voor kinderhemato-onco-

logie dit zorgprogramma zouden kunnen 

verwerven en erkend worden als kinder-

kankercentrum. Professor Yves Benoit, 

kinderhemato-oncoloog aan het UZ Gent, 

uitte hier vorig jaar wel bedenkingen bij. 

België heeft absoluut geen nood aan acht 

referentiecentra voor kinderhemato-on-

cologie. Een degelijke ondersteuning van 

een beperkter aantal kinderkankercentra 

waar de expertise geconcentreerd zit, zou 

volgens hem de beste garantie bieden dat 

elk kind met kanker de meest geschikte 

therapie krijgt. De overheid denkt nu aan 

een structuur met twee niveaus, op basis 

van een rapport van een werkgroep met 

vertegenwoordigers van de acht centra 

voor kinderhemato-oncologie. Er zouden 

vijf centra worden erkend met een zorg-

programma voor kinderhemato-oncologie. 

Daarnaast zouden in andere ziekenhuizen 

pediatrische diensten erkend kunnen 

worden die kinderen met kanker behan-

delen onder toezicht van een centrum 

met een zorgprogramma. Het konink-

Volgens prof. Yves Benoit zou een degelijke 

ondersteuning van een beperkter aantal 

kinderkankercentra waar de expertise 

geconcentreerd zit, de beste garantie 

bieden dat elk kind met kanker de meest 

geschikte therapie krijgt.

Ziekenhuizen kunnen één voltijdse psycholoog en één voltijdse 

verpleegkundige per 250 MOC’s aanwerven

ZZiekenhui

verpleegk
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lijk besluit met deze regeling was half 

november 2009 nog niet volledig klaar, 

maar in 2010 zou de erkenning van de 

zorgprogramma’s en de eraan gekoppelde 

fi nanciering wel in orde komen. 

Ten slotte plande initiatief 12 vanaf 2009 

een personeelsuitbreiding met twee vol-

tijdse paramedici voor de acht centra voor 

kinderhemato-oncologie. Hoewel dit vol-

gens professor Benoit niet de meest drin-

gende maatregel over kinderhemato-on-

cologie in het kankerplan was, is het wel 

de eerste die gerealiseerd is. Vanaf 1 juli 

2008 kreeg elk kinderoncologiecentrum al 

een bijkomende fi nanciering voor één vol-

tijdse psycholoog en één voltijdse para-

medicus, kinesitherapeut, maatschappelijk 

werker of kinderverzorgster toegekend7.

INITIATIEF 16. Ondersteunen van 

radiotherapie en oncologische 

beeldvorming

Het kankerplan wil de kwaliteit en de 

beschikbaarheid van radiotherapietoe-

stellen en van diagnostische toestellen, 

zoals NMR- of PET-scanners, verzekeren. 

Er zou daarom een kwaliteitscontrole van 

alle toestellen komen. Er komt ook een 

onderzoek om na te gaan of het aantal 

toestellen voldoet aan de behoeften van 

de kankerbestrijding. Indien nodig zou de 

programmering op basis van die evaluatie 

worden aangepast. De fi nanciering die 

nodig is voor de vernieuwing van de toe-

stellen of voor een eventuele uitbreiding, 

zal verzekerd zijn. De overheid zal ook de 

invoering van nieuwe diagnostische tech-

nieken budgettair verzekeren.

Hier zijn al enkele stappen gezet. In sa-

menwerking met het College voor Ra-

diotherapie en de betrokken beroeps-

organisaties (zoals de Vereniging voor 

Verpleegkundigen voor Radiotherapie 

en Oncologie) ontwikkelde het Federaal 

Agentschap voor Nucleaire Controle een 

voorstel voor een vernieuwde kwaliteits-

controle van de diensten voor radiothe-

rapie en de radiotherapietoestellen. Eén 

onderdeel van dit voorstel, een externe 

audit van de bestralingsdosis van de ra-

diotherapietoestellen, is gestart in febru-

ari 2009. Het Federaal Kenniscentrum voor 

de Gezondheidszorg (KCE) heeft de nood 

aan PET-scanners in België8 onderzocht. 

Het KCE concludeerde dat een program-

mering op basis van een behoefteraming 

momenteel niet mogelijk is bij gebrek aan 

een goede methode om het aantal pati-

enten dat een PET-onderzoek nodig heeft, 

te berekenen. Een alternatief voor de pro-

grammering zijn strenge erkenningsnor-

men voor diensten met een PET-scanner 

en terugbetalingscriteria gebaseerd op 

wetenschappelijke bewijzen. Verdere initi-

atieven in verband met de diagnostische 

toestellen moeten nog opgestart worden. 

INITIATIEF 21. Steun aan ouders 

van kinderen met kanker en 

INITIATIEF 22: Toegang tot psy-

chologische steun of deelname 

aan gespreksgroepen of onder-

steuningsactiviteiten

In het kader van initiatief 21 werd een op-

roep gelanceerd om projecten in te dienen 

voor de ondersteuning en de begeleiding 

van kinderen met kanker en hun ouders.

Initiatief 22 maakte een budget vrij voor 

projecten voor de psychologische steun en 

begeleiding van patiënten (volwassenen, 

adolescenten of kinderen) of van familiele-

den van patiënten. Omdat het onderscheid 

tussen de twee initiatieven in de praktijk 

moeilijk te maken is, zijn de twee initia-

tieven samengevoegd en is er één projec-

toproep geweest voor initiatief 21 en 223. 

Van de 58 ingestuurde projecten zijn er 51 

geselecteerd. Zij krijgen sinds 1 januari 

2009 een fi nanciering voor twee jaar, voor 

een totaal jaarlijks budget van 2,5 mil-

joen euro. Het is belangrijk om te garan-

deren dat de resultaten renderen voor de 

hele sector. Hier zal het kankercentrum 

(zie p. 56) aan meewerken, zegt profes-

sor Elke Van Hoof, coördinator van het 

kankercentrum.

INITIATIEF 23. Structurele 

fi nanciering van de keten van 

pediatrische zorg ‘Voortgezette 

Zorg Kinderen’

Kinderen met kanker willen na een zie-

kenhuisverblijf vaak zo snel mogelijk naar 

huis terugkeren. Ziekenhuizen met een 

afdeling kinderoncologie werken daarom 

met een thuiszorgequipe die een onver-

vangbare brug vormt tussen het zieken-

huis en de thuiszorg. Die equipe staat 

ook in voor de palliatieve zorgen voor 

ongeneeslijke kinderen met kanker. 

Zeven equipes (vier Nederlandstalige en 

drie Franstalige) kregen tussen 2004 en 

2008 een subsidie van de FOD Volksge-

zondheid. Het kankerplan voorzag een 

verdubbeling van de jaarlijkse toelage 

van deze zeven teams om hun activitei-

ten uit te breiden. Die verdubbeling is er 

inderdaad gekomen. Tot 2005 werkten 

de thuiszorgequipes uitsluitend met geld 

van goede doelen. Sinds 2005 maakt de 

overheid hiervoor jaarlijks 372.000 euro 

vrij. In 2009 verhoogt dit bedrag met 

400.000 euro. De som wordt verdeeld 

onder de equipes volgens hun activi-

teitsniveau. Professor Benoit stelt dat 

de overheidssubsidie tot 2009 15% van 

de kosten van de equipe in het UZ Gent 

dekte en dat na de verhoging 65% van de 

kosten gedekt zal zijn. 

Vanaf 2010 komt er hoogstwaarschijnlijk 

een structurele fi nanciering van de thuis-

zorgequipes, via het budget voor fi nanci-

ele middelen van de ziekenhuizen. Het zal 

gaan om een bedrag van 1.400.000 euro 

dat onder de equipes verdeeld wordt naar-

gelang van het activiteitsniveau, zo stelde 

minister Onkelinx op 12 november 2009 in 

de senaat. Ze kondigde ook aan dat het 

koninklijk besluit met de erkenningsnor-

men voor de thuiszorgequipes vóór 1 janu-

ari 2010 in het Staatsblad zal verschijnen. 

Kinderen met kanker willen na een ziekenhuisverblijf vaak zo 

snel mogelijk naar huis terugkeren

Kinderen 

ssnel moge
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INITIATIEF 25. Het aanbod van 

palliatieve zorg voor kanker-

patiënten verbeteren

Palliatieve zorg heeft de bedoeling om de 

best mogelijke levenskwaliteit te bieden 

aan mensen met een ongeneeslijke ziekte 

die binnen afzienbare tijd zullen sterven. 

Het kankerplan wilde meer middelen beste-

den aan de palliatieve zorg, maar wachtte 

de resultaten van een studie van het Fe-

deraal Kenniscentrum voor de Gezond-

heidszorg (KCE) af1. Die studie is intussen 

gepubliceerd9. Een opmerkelijke conclusie 

is dat ziekenhuisartsen en huisartsen bij 

een vierde van de pallatieve patiënten niet 

weten welke behandelingsoptie de patiënt 

wil en waar (thuis, in het rusthuis of in 

het ziekenhuis) hij wil verzorgd worden of 

sterven. Het blijkt ook dat doorverwijzing 

naar palliatieve zorgteams in de zieken-

huizen betrekking heeft op minder dan de 

helft van de patiënten die in aanmerking 

komen voor doorverwijzing. Het rapport 

beveelt onder andere aan om alle zorgver-

leners een aangepaste opleiding in de pal-

liatieve zorg te geven, om de band tussen 

palliatieve zorg thuis en in het ziekenhuis 

te versterken, om een gestandaardiseerde 

registratie te ontwikkelen van het aantal 

en het soort palliatieve patiënten en van 

de palliatieve zorgactiviteiten en om een 

goed instrument te zoeken voor identifi ca-

tie van de zorgbehoeften van palliatieve 

patiënten. 

De begroting 2010 van de verplichte ge-

zondheidszorgverzekering zou maatrege-

len nemen op basis van de conclusies van 

deze studie3. Als er maatregelen komen, 

zullen die gaan over de palliatieve dag-

centra en de multidisciplinaire begelei-

dingsequipes, zegt Paul Vanden Berghe, 

directeur van de koepelorganisatie Fede-

ratie Palliatieve Zorg Vlaanderen.

De palliatieve dagcentra bieden de pati-

enten opvang overdag. Zij krijgen er ook 

medische zorg, contact met lotgenoten en 

psychosociale steun. In Vlaanderen zijn 

er vijf palliatieve dagcentra. Deze centra 

kunnen het leven van palliatieve patiën-

ten die thuis wensen te blijven, een stuk 

draaglijker maken. Maar tot nu toe zijn 

ze sterk ondergefi nancierd (zie p. 45). 

Het totale federale budget voor de dag-

centra bedraagt sinds 2005 313.123 euro 

per jaar. Bij de voorstelling van één jaar 

kankerplan voorzag minister Onkelinx een 

verhoging van dit bedrag tot 560.000 euro 

voor 2009. Vanaf 2010 zouden de dagcen-

tra jaarlijks in totaal 900.000 euro krij-

gen3. Maar dit bracht niet meteen veran-

dering in de fi nanciële onzekerheid van de 

dagcentra. Pas begin oktober 2009 kreeg 

Paul Vanden Berghe te horen dat er een 

beslissing was gevallen over de fi nancie-

ring voor de dagcentra in 2009 en 2010. 

Die fi nanciering zou bovendien op het ni-

veau van 2005 blijven. Momenteel werkt 

een interkabinettenwerkgroep, waarbij 

ook kabinetten van de gemeenschapsrege-

ringen betrokken zijn, een betere fi nancie-

ring uit. Paul Vanden Berghe verwacht dat 

er pas na 2010 een betere en structurele 

fi nanciering aankomt, in lijn met de in het 

kankerplan genoemde bedragen. De FOD 

Volksgezondheid bevestigt dit.

Daarnaast verwacht Paul Vanden Berghe 

dat er ook een betere ondersteuning van 

de multidisciplinaire begeleidingsequipes 

(MBE’s) zal komen. Die is dringend nodig. 

De MBE’s ondersteunen de zorgverleners 

op de eerste lijn bij thuiszorg voor pal-

liatieve patiënten. De equipes kunnen nu 

beschikken over 2,6 voltijdse equivalen-

ten (waaronder minimaal twee voltijdse 

verpleegkundigen) per 200.000 inwoners. 

Dit volstaat om honderd personen per 

jaar te begeleiden. Equipes in een wer-

kingsgebied met meer dan 200.000 inwo-

ners kunnen de personeelsbezetting pro-

portioneel verhogen, op voorwaarde dat 

het aantal begeleide patiënten naar ver-

houding meegroeit. De fi nanciering van 

de MBE’s gebeurt aan de hand van een 

forfait per begeleide patiënt. Het aantal 

forfaits dat een equipe kan aanrekenen 

in een bepaald jaar is geplafonneerd10. 

De MBE’s zijn erg succesvol. Ze begelei-

den nu een veelvoud van het initieel (in 

1998) vooropgestelde aantal patiënten 

(250 patiënten in plaats van 100 patiën-

ten per 200.000) zonder dat hun fi nancie-

ring deze groei gevolgd is. Dit blijkt uit 

het feit dat de grote meerderheid van de 

MBE’s in 2009 het quotum aan forfaits al 

in de zomer bereikt had. Vanaf het najaar 

ontvangen zij voor bijkomende patiënten 

geen extra ondersteuning meer. De werk-

druk voor de multidisciplinaire equipes is 

onhoudbaar geworden, stelt de Federatie 

Palliatieve Zorg Vlaanderen. De federatie 

dringt daarom aan op een ‘gecontroleerde 

afschaffi ng van het quotum’. Het zou mo-

gelijk moeten worden voor de MBE’s om 

een bijkomende verpleegkundige per vijf-

tig extra begeleidingen op jaarbasis aan 

te werven11. Het aantal forfaits dat MBE’s 

kunnen aanrekenen, zou dan eveneens 

moeten stijgen, om de bijkomende kos-

ten te dekken. 

Het kankerplan wilde ook het palliatieve 

zorgforfait verhogen. Dat forfait is be-

doeld voor terminale patiënten die hun 

laatste levensdagen thuis doorbrengen. 

Het forfait kan tweemaal aangevraagd 

worden. Sinds 1 maart 2009 is dit for-

fait inderdaad met 15% verhoogd (van 

512,44 tot 589,31 euro)12. Bovendien is 

het forfait sinds 2008 ook gekoppeld aan 

de gezondheidsindex. Er zijn nog verbete-

ringen mogelijk. Opdat het forfait de kos-

ten van palliatieve thuiszorg effectief zou 

compenseren, stelt de Federale Evaluatie-

Ziekenhuisartsen en huisartsen weten bij een vierde van de 

palliatieve patiënten niet welke behandelingsoptie de patiënt 

wil en waar hij wil verzorgd worden of sterven  

De werkdruk voor de multidisciplinaire equipes is onhoudbaar 

geworden. De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen dringt aan 

op een gecontroleerde afschaffi ng van het quotum 

DDe werkdr
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cel Palliatieve Zorg voor om het mogelijk 

te maken dat iemand het forfait meer 

dan tweemaal verwerft, bijvoorbeeld elke 

maand tijdens het laatste halfjaar van het 

leven10.

INITIATIEF 30. Toepassing van 

hadrontherapie in België

Hadrontherapie is een kankerbehande-

ling die gebruik maakt van bestraling 

met versnelde protonen of koolstofi o-

nen. Hoewel het KCE na een onderzoek 

besloot dat een investering in hadron-

therapie ten laste van de ziekteverze-

kering niet te verantwoorden is omdat 

er geen voldoende wetenschappelijke 

bewijzen zijn van klinische doeltref-

fendheid, voorziet het kankerplan een 

haalbaarheidsstudie voor de bouw en 

de uitbating van een centrum voor 

hadrontherapie in België. Minister On-

kelinx probeert voor de studie fi nancie-

ring te krijgen via het RIZIV. Binnen het 

verzekeringscomité van het RIZIV is een 

werkgroep opgericht om de fi nanciering 

verder te onderzoeken. Het thema staat 

nog altijd op de agenda van het ver-

zekeringscomité, maar tot op heden is 

er geen concreet project goedgekeurd. 

De minister zal indien nodig elders fi -

nanciering zoeken om toch een haal-

baarheidsstudie te laten uitvoeren. Het 

lijkt inderdaad aangewezen om, gezien 

de resultaten van de KCE-studie, elders 

fi nanciering te zoeken. 

Daarnaast zou er een betere terugbeta-

ling komen van de behandeling en de 

verplaatsingskosten voor kankerpatiënten 

die hadrontherapie krijgen in het buiten-

land. Patiënten krijgen nu een terugbeta-

ling via het Bijzonder Solidariteitsfonds 

van het RIZIV, maar dat was ook al voor 

2009 het geval. Volgens het kankerplan 

zou het RIZIV een standaardprocedure 

uitwerken voor de terugbetaling van 

hadrontherapie in het buitenland, zodat 

die terugbetaling vlotter kan verlopen. 

Het RIZIV legt momenteel contacten met 

hadrontherapie-instituten in het buiten-

land om te bekijken hoe dit kan worden 

geregeld.

INITIATIEF 31. De Stichting 

Kankerregister versterken

Voor een kankerbeleid is een kankerregis-

ter dat gegevens bijhoudt over de inci-

dentie van de verschillende types kanker 

onontbeerlijk. Die gegevens zijn essentieel 

voor de evaluatie van de kwaliteit van de 

behandeling en het preventiebeleid. De 

versterking van de Stichting Kankerregis-

ter maakt dan ook terecht deel uit van het 

Nationaal Kankerplan. Het plan wilde het 

kankerregister omvormen van een particu-

liere stichting in een stichting van open-

baar nut1. Dit proces was in november 

2009 bijna afgerond. Binnen de Stichting 

Kankerregister functioneert sinds 2006 

een ‘raadgevend comité van gebruikers van 

de gegevens van de stichting’. Dat comité 

houdt de kwaliteit van de kankerregistratie 

en haar wetenschappelijke rapporten in de 

gaten, het formuleert voorstellen aan de 

Stichting Kankerregister om de registratie 

en de analyse van de gegevens te verbete-

ren en het bekijkt of aanvragen om gege-

vens van het kankerregister in onderzoek 

te gebruiken, ontvankelijk zijn13. Momen-

teel is een koninklijk besluit in voorberei-

ding dat de werking van dit comité verder 

zal regelen. 

Ook de fi nanciering van de Stichting 

Kankerregister is sinds het kankerplan1 

uitgebreid. In 2009 kreeg de Stichting 

680.000 euro extra, maar ze kreeg er 

ook enkele nieuwe taken bij. In het ka-

der van het bevolkingsonderzoek naar 

baarmoederhalskanker zal het kankerre-

gister een uitstrijkjesregister oprichten 

(zie p. 51). Ten tweede zal de Stichting 

een virtuele databank bijhouden in het 

kader van de tumorbanken. Het team 

van de stichting is met twee voltijdse 

medewerkers uitgebreid. Voor het kan-

kerregister is het ook belangrijk dat 

ziekenhuizen sinds juli 2008 een da-

tamanager kunnen aanwerven, die de 

taak heeft om de gegevens over kan-

ker in de ziekenhuizen te registreren. 

Dit zal de kwaliteit en de volledigheid 

van de nationale kankerregistratie ten 

goede komen (initiatief 11).

 

INITIATIEF 32. Oprichting van 

een referentiecentrum voor 

kanker

In het onderzoeksrapport van vorig jaar 

wezen we op het grote belang van een 

nauwkeurige opvolging van de impact 

van het huidige kankerplan. Voor de 

voorbereiding en de uitvoering van het 

volgende kankerplan is een goede samen-

werking tussen de partijen die betrokken 

zijn bij de gezondheidszorg en bij het 

gezondheidszorgbeleid noodzakelijk. Hier 

liggen belangrijke taken voor het in 2009 

opgerichte kankercentrum, initiatief 32 

van het kankerplan. 

Dit kankercentrum wil een interdiscipli-

nair netwerk oprichten van iedereen die 

bij de kankerbestrijding betrokken is. In 

dit netwerk moet elke partner zijn stem 

evenwaardig kunnen laten klinken.  Het 

werkt aan vijf pijlers van het kankerbe-

leid: primaire preventie, secundaire pre-

ventie, behandeling, psychosociale fac-

toren en revalidatie, en onderzoek. Het 

kankercentrum speelt ook een rol in de 

evaluatie van het huidige kankerplan. 

Het verstrekt advies over de uitvoering 

van bepaalde initiatieven in het huidige 

plan, bijvoorbeeld over de richtlijnen die 

het consortium van psycho-oncologische 

experts voorstelde in verband met een 

opleiding in de psycho-oncologie (zie 

initiatief 7).

Momenteel bereidt het kankercentrum het 

kankerplan 2011-2015 voor. Het centrum 

defi nieert het doel van dit kankerplan als 

het verminderen van de kankersterfte, de 

kankerincidentie en de morbiditeit en de 

verhoging van de levenskwaliteit van de 

patiënt en zijn omgeving. De maatrege-

Het kankerplan voorziet een haalbaarheidsstudie voor de bouw 

en de uitbating van een centrum voor hadrontherapie in België  

Het kanke

en de uitb
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len die het plan moet bevatten, worden 

voorbereid aan de hand van focusgroepen 

(gestructureerde interviews van groepen 

personen) en een e-mailbevraging van de 

verschillende partijen die betrokken zijn 

bij het kankerbeleid en de kankerzorg. De 

bevraging en vergaderingen gaan over in-

houdelijke thema’s zoals primaire preven-

tie, secundaire preventie, behandeling en 

zorg voor de patiënt, psychosociale fac-

toren en revalidatie, en over grensover-

schrijdende thema’s zoals coördinatie, 

zorgpaden, toegankelijkheid, kwaliteits-

bevordering, deskundigheidsbevordering, 

onderzoek en indicatoren. Na deze inhou-

delijke discussie volgt dan nog een kos-

tenraming, een haalbaarheidsdiscussie 

en het stellen van prioriteiten, zodat het 

kankercentrum een goede selectie kan 

maken van de maatregelen die het kan-

kerplan 2011-2015 moet bevatten. 

Het kankercentrum is ook betrokken bij de 

werkgroep ‘Kankerplan’ van de Interminis-

teriële Conferentie Volksgezondheid. Ten 

slotte bouwt het centrum een Europees 

netwerk uit zodat de deskundigheid van 

de ons omringende landen ook onze volks-

gezondheid ten goede kan komen. 

CONCLUSIE 

Er is dit jaar heel wat werk verzet in het 

kader van het Nationaal Kankerplan. Ver-

schillende initiatieven waarvan de uit-

voering in 2009 was gepland, zijn ook 

uitgevoerd: de fi nanciering van het psy-

chosociaal supportteam (initiatief 10), 

de fi nanciering van bijkomend zorgper-

soneel voor de centra voor kinderonco-

logie (een onderdeel van initiatief 12), 

de fi nanciering van projecten in verband 

met de versterking van de psychosociale 

steun aan volwassenen of kinderen met 

kanker en hun familie (initiatief 21 en 

22), de verhoging van het palliatieve 

zorgforfait (een onderdeel van initiatief 

25), de versterking van het kankerregister 

(initiatief 31) en de oprichting van een 

kankercentrum (initiatief 32). 

Daarnaast is voor verschillende initia-

tieven de voorbereiding al ver gevorderd 

of zit de uitvoering in een eindfase: de 

baarmoederhalskankerscreening (initia-

tief 5), een verhoogde terugbetaling voor 

een consultatie waarop de resultaten van 

het MOC besproken worden en opleidin-

gen in de psycho-oncologie voor zorgver-

strekkers (onderdelen van initiatief 7), de 

oprichting van een zorgprogramma voor 

kinderhemato-oncologie (een onderdeel 

van initiatief 12), initiatief 16 over de 

ondersteuning van radiotherapie en on-

cologische beeldvorming  en initiatief 23 

over de thuiszorgequipes van de centra 

voor kinderhemato-oncologie. Initiatief 8 

is bijna rond, maar niet helemaal zoals 

voorzien: er komt geen verplichting van 

het MOC, maar wel een uitbreiding van 

de gevallen waarin een MOC kan terugbe-

taald worden.

Ten slotte zijn er ook enkele initiatieven 

waarvan de voorbereiding nog niet erg 

ver gevorderd is of waarvan het onzeker 

is wanneer het initiatief uiteindelijk ge-

realiseerd wordt: initiatief 2 over de op-

sporing en begeleiding van personen met 

een genetisch verhoogd kankerrisico, een 

onderdeel van initiatief 7 over het opstel-

len van richtlijnen voor de slechtnieuws-

mededeling, een onderdeel van initiatief 

25 over de fi nanciering van de palliatieve 

dagcentra en initiatief 30 over de toepas-

sing van hadrontherapie in België.

Er is dit jaar heel wat werk verzet in het kader van het 

Nationaal Kankerplan 
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De ontwikkeling en de
           beschikbaarheid van
 weesgeneesmiddelen voor kanker

Weesgeneesmiddelen zijn geneesmiddelen voor zeldzame aan-

doeningen, waaronder ook bepaalde kankers. De ontwikkeling 

van nieuwe weesgeneesmiddelen is moeilijk, onder andere door 

de beperkte verwachte opbrengst van de investering. Sinds 2000 

bestaat er een Europese verordening om de ontwikkeling en de 

beschikbaarheid van weesgeneesmiddelen te bevorderen. Omdat 

de bevordering van een kwaliteitsvolle en toegankelijke kanker-

behandeling tot de missie van de Vlaamse Liga tegen Kanker 

behoort, bekijken we hier wat deze verordening heeft opgeleverd 

voor de geneesmiddelen voor zeldzame kankers en welke knelpun-

ten er nog overblijven. Ook het Belgische beleid komt aan bod. 

De evaluatie is gebaseerd op recente publicaties, onder andere 

van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg en van 

het High Level Pharmaceutical Forum van de Europese Commis-

sie, en op interviews met deskundigen (zie kader ‘Geïnterviewde 

deskundigen’).

Sinds de Europese verordening kan een product in onderzoek een 

aanwijzing krijgen als weesgeneesmiddel van het Committee for 

Orphan Medicinal Products (COMP) van het Europees Geneesmid-

delenagentschap (EMEA). Na die aanwijzing kan de fi rma rekenen 

op enkele ondersteunende maatregelen. Uiteindelijk kan een 

registratie volgen, die het middel markttoegang geeft. Hierover 

geeft het Committee for Medicinal Products for Human Use 

(CHMP) van EMEA een advies aan de Europese Commissie. 

We kunnen de verordening een succes noemen. Vóór de richtlijn 

werden er in de Europese Unie bijna geen geneesmiddelen voor 

zeldzame ziekten ontwikkeld. In september 2009 waren 602 

producten aangewezen als weesgeneesmiddel en had de Europese 

Commissie 49 weesgeneesmiddelen geregistreerd. Zestien gere-

gistreerde weesgeneesmiddelen dienen voor de behandeling van 

kanker. 

Ward Rommel

SAMENVATTING

Ward Rommel
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Wat nog kan verbeteren, is het verzamelen – na de registratie – 

van gegevens over de veiligheid en effectiviteit van het middel in 

de dagelijkse praktijk. Dit is belangrijk om het gebruik, bijvoor-

beeld de dosering, verder te verfi jnen. 

Na de registratie kan de fi rma op Belgisch niveau een terugbeta-

ling aanvragen. Die beslissing komt er normaal op basis van een 

beoordeling van de relatieve effectiviteit en de effi ciëntie van een 

geneesmiddel (zie kader ‘Enkele defi nities’).

België staat qua aantal beschikbare weesgeneesmiddelen niet 

aan de top in Europa, maar neemt een middenpositie in. De 

geïnterviewde artsen zien echter geen grote problemen op het 

vlak van de beschikbaarheid van kankergeneesmiddelen. Het kan 

in België wel lang duren voor een weesgeneesmiddel terugbetaald 

wordt. De tijdsduur tot terugbetaling hangt ook sterk af van het 

geneesmiddel. België zit samen met het Verenigd Koninkrijk bij de 

traagste landen. Dit is niet alleen de verantwoordelijkheid van de 

Belgische overheid, maar hangt ook van het moment waarop een 

bedrijf een terugbetalingsaanvraag indient bij de Commissie Tege-

moetkoming Geneesmiddelen (CTG). De kleine Belgische markt is 

wellicht niet prioritair. De marktpenetratie is in België wel goed. 

Het middel verspreidt zich snel bij alle mogelijke gebruikers. 

Om de tijd tussen de registratie en de terugbetaling in te korten 

en verschillen tussen Europese landen uit te wissen, kan meer 

Europese samenwerking een uitweg bieden. Een eerste stap 

kan bestaan in een niet-bindende Europese beoordeling van de 

klinische toegevoegde waarde van een nieuw weesgeneesmid-

del (relatieve effectiviteit). Firma’s zouden ook een simultane 

aanvraag van prijs en terugbetaling in alle lidstaten kunnen doen. 

Europa zou gedeeltelijk kunnen tegemoetkomen in de kosten van 

de weesgeneesmiddelen. De VLK roept minister Onckelinx op om 

dit op de agenda te zetten tijdens het Belgisch voorzitterschap 

van de EU, in het najaar van 2010.

Bij de terugbetaling van weesgeneesmiddelen vormt de hoge prijs 

een knelpunt. Bedrijven rechtvaardigen de prijs met de hoge on-

derzoeks- en ontwikkelingskosten en de kleine markt. Voor sommi-

ge biotechnologische weesgeneesmiddelen is dit wellicht terecht, 

maar er zijn ook enkele dure weesgeneesmiddelen die bestaan uit 

een al lang bekende actieve stof waarvan de antitumorale werking 

al onderzocht was voor de aanwijzing als weesgeneesmiddel. De 

ontwikkeling, de productie en het onderzoek van die middelen kan 

niet erg duur geweest zijn. 

 

Opdat de maatschappelijke solidariteit zou blijven zorgen voor 

een snelle beschikbaarheid van weesgeneesmiddelen, is transpa-

rantie van de fi rma over de prijsvorming van een geneesmiddel 

belangrijk. De overheid kan nadenken over nieuwe terugbeta-

lingsmechanismen die het risico bij de erg dure geneesmiddelen 

spreiden tussen de fi rma en de overheid. Er is ook nood aan een 

ruim maatschappelijk debat over het geld dat de samenleving wil 

investeren in deze geneesmiddelen. Dit debat kan ook gaan over 

wat waardevolle innovaties zijn en hoe de overheid fi rma’s kan 

stimuleren om die te ontwikkelen.

Een behandelend arts kan een terugbetaald weesgeneesmiddel 

slechts voorschrijven na de toestemming van een adviserend 

geneesheer van het ziekenfonds. De adviserend geneesheer kan 

voor sommige weesgeneesmiddelen een advies vragen aan een 

‘college van artsen voor weesgeneesmiddelen’. Dit college bestaat 

uit artsen-specialisten en artsen van de ziekenfondsen. Er is 

kritiek op de zware administratie die deze procedure met zich 

meebrengt. Volgens de vertegenwoordigers van de industrie zou 

de Belgische overheid in vergelijking met andere landen strenge 

voorwaarden aan de terugbetaling koppelen. 

Een voorstel om bijkomende administratieve rompslomp voor de 

artsen te beperken, is om de beslissing over het gebruik van een 

weesgeneesmiddel bij een bepaalde patiënt te nemen op basis 

van het verslag van het multidisciplinair oncologisch consult. Mis-

schien zal dat verslag dan wel aan enkele bijkomende eisen moe-

ten voldoen. De colleges voor weesgeneesmiddelen zouden een 

rol kunnen spelen in het wegnemen van storende of overbodige 

voorwaarden als ze hiervoor meer ondersteuning krijgen.

Een specifi ek probleem stellen de erg zeldzame kankers. Firma’s 

laten hun geneesmiddelen niet registreren voor het gebruik bij 

deze aandoeningen, zodat er ook geen terugbetaling komt. 

Een patiënt kan toch aan het middel komen als de fi rma het 

gratis ter beschikking stelt in het kader van een compassionate 

use-programma of een medical need-programma. Een andere 

uitweg is het bijzonder solidariteitsfonds (BSF) van het RIZIV. 

De geïnterviewde artsen menen echter dat er nood is aan nieuwe 

en soepeler mechanismen die de beschikbaarheid regelen van 

geneesmiddelen voor erg zeldzame kankers. Een voorstel is om de 

terugbetaling te laten afhangen van de beslissing van een com-

missie van experts. 

Als geneesmiddelen buiten de terugbetaalde indicaties worden 

gebruikt, kan het niet dat  ziekenhuizen de rekening doorschuiven 

naar de patiënt. Nu gebeurt dat soms nog voor geneesmiddelen in 

hoofdstuk IV van de lijst van vergoedbare farmaceutische speciali-

teiten, waartoe ook de weesgeneesmiddelen behoren.
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INLEIDING

Zeldzame ziekten en hun behandeling 

zorgen voor specifi eke problemen, onder 

andere op het vlak van de ontwikkeling en 

de beschikbaarheid van geneesmiddelen. 

Geneesmiddelen voor zeldzame ziekten 

worden weesgeneesmiddelen genoemd. 

Firma’s zijn minder geneigd te investeren 

in weesgeneesmiddelen omdat de ver-

wachte opbrengst klein is1. Overheidsin-

stanties die een vergunning voor markt-

toegang verstrekken of beslissen over de 

terugbetaling, kunnen vaak moeilijk de 

meerwaarde van een weesgeneesmiddel 

beoordelen. Gegevens over de werking 

zijn schaars. Klinische studies zijn in veel 

gevallen moeilijker uit te voeren, omwil-

le van het geringe aantal patiënten. Zo 

dreigt een onbillijke situatie te groeien. 

Mensen die aan een zeldzame ziekte lij-

den, maken minder kans op nieuwe goede 

geneesmiddelen dan mensen die aan va-

ker voorkomende ziekten lijden. 

Ook heel wat kankers zijn zeldzaam, maar 

een algemeen aanvaarde defi nitie van 

een zeldzame kanker is er niet. Oncolo-

gen hanteren een defi nitie op basis van 

incidentie, of het aantal kankerdiagnoses, 

bijvoorbeeld alle tumoren met een inci-

dentie die lager ligt dan 1% van de totale 

jaarlijkse incidentie van kanker. Dit komt 

in België neer op zeshonderd of minder 

nieuwe gevallen per jaar2. De defi nitie 

in de Europese wetgeving over zeldzame 

ziekten vertrekt echter van de prevalen-

tie, of het aantal personen dat aan een 

ziekte lijdt. Volgens de Europese wetge-

ving is een zeldzame ziekte een levens-

bedreigende of chronisch invaliderende 

aandoening waaraan maximaal vijf per 

10.000 personen lijden. Die wetgeving is 

ook van toepassing op zeldzame kankers.

Sinds 2000 is er een Europese verorde-

ning met maatregelen om de ontwikke-

ling en de beschikbaarheid van weesge-

neesmiddelen te bevorderen3. Omdat de 

bevordering van een kwaliteitsvolle en 

toegankelijke kankerbehandeling tot de 

missie van de Vlaamse Liga tegen Kan-

ker behoort, willen we na tien jaar bekij-

ken wat deze richtlijn heeft opgeleverd 

voor de geneesmiddelen voor zeldzame 

kankers en overblijvende knelpunten en 

mogelijke oplossingen in kaart brengen. 

Zowel het Europese als het Belgische be-

leid komt aan bod. Bronnen voor deze 

evaluatie zijn recente publicaties, zoals 

een rapport van het Federaal Kennis-

centrum voor de Gezondheidszorg (KCE) 

over weesgeneesmiddelen1 en de conclu-

sies en aanbevelingen van het High Level 

Pharmaceutical Forum, een initiatief van 

de Europese Commissie dat tussen 2005 

en 2008 vertegenwoordigers van de lid-

staten en de partijen betrokken bij het 

geneesmiddelenbeleid samenbracht4. Er 

waren ook interviews met deskundigen 

met een uiteenlopende achtergrond (zie 

kader ‘Geïnterviewde deskundigen’).

GEÏNTERVIEWDE DESKUNDIGEN

 Sonja Beken, coördinator van het speerpunt oncologie van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidspro-

ducten (FAGG)

 Professor Jean-Jacques Cassiman, voorzitter van het Fonds Zeldzame Ziekten en Weesgeneesmiddelen

 Dr. Luc Dirix, medisch oncoloog, Iridium Kankernetwerk, Sint-Augustinus, voorzitter Belgian Society of Medical Oncology 

(BSMO)

 Pauline Evers, Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenverenigingen (NFK), Lid van het Committee for Orphan Medicinal 

Products of ‘COMP’ van het Europees Geneesmiddelenagentschap

 Flaminia Macchia, European Public Affairs Director van de patiëntenvereniging European Organisation for Rare Diseases 

(Eurordis)

 Marc Dooms, apotheker, ziekenhuisapotheek UZ Leuven, lid van het Fonds Zeldzame Ziekten en Weesgeneesmiddelen

 Thomas De Rijdt, apotheker, ziekenhuisapotheek UZ Leuven

 Professor Lucien Noens, hematoloog, UZ Gent

 Beatrijs Schockaert, Governmental & Public Affairs Director van het farmaceutisch bedrijf Genzyme 

 Dr. Ir. Erik Tambuyzer, senior vice president, Genzyme, lid van het Fonds Zeldzame Ziekten en Weesgeneesmiddelen voor 

Pharma.be

 Dr. François Sumkay, medische directie Landsbond van Christelijke Mutualiteiten, lid van het Fonds Zeldzame Ziekten en Wees-

geneesmiddelen voor het Nationaal Intermutualistisch College

ENKELE DEFINITIES

 Werkzaamheid: de mate waarin een middel meer goed dan kwaad doet, onder 

ideale omstandigheden (in een klinische studie bijvoorbeeld)

 Effectiviteit: de mate waarin een geneesmiddel meer goed dan kwaad doet 

bij dagelijks gebruik in de gezondheidszorg.

 Relatieve effectiviteit: de mate waarin een geneesmiddel meer goed dan 

kwaad doet, vergeleken met een of meer alternatieven, bij dagelijks gebruik 

in de gezondheidszorg

 Effi ciëntie: de verhouding tussen de mate waarin het geneesmiddel gezond-

heidswinst boekt en de kosten van het geneesmiddel. 
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1. DE AANWIJZING EN 
DE REGISTRATIE VAN 
WEESGENEESMIDDELEN

Als een fi rma een product onderzoekt dat 

later een behandeling zou kunnen worden 

voor een zeldzame aandoening, kan het 

product bij het Europees Geneesmiddele-

nagentschap EMEA een aanwijzing krijgen 

als weesgeneesmiddel. Het product moet 

daarvoor aan twee voorwaarden voldoen. 

Het moet ten eerste gaan om een genees-

middel voor de diagnose, preventie of 

behandeling van een zeldzame ziekte die 

levensbedreigend, ernstig invaliderend of 

chronisch is, of om een middel voor een 

levensbedreigende, ernstig invaliderende 

of chronische aandoening dat zonder sti-

mulerende maatregelen waarschijnlijk niet 

voldoende zou opbrengen om de investe-

ring te rechtvaardigen. Ten tweede mag 

er voor de aandoening nog geen goede 

behandeling bestaan of indien die wel be-

staat, betekent het nieuwe middel voor de 

patiënten een aanzienlijke vooruitgang. 

Het Committee for Orphan Medicinal Pro-

ducts (COMP) van het EMEA beslist of een 

product aangewezen wordt als weesge-

neesmiddel. Het COMP bestaat uit verte-

genwoordigers van de verschillende lid-

staten, van de patiëntenorganisaties en 

van de Europese Commissie. Pauline Evers 

van de NFK is een van de patiëntenver-

tegenwoordigers in het COMP. Daarnaast 

zijn er ook nog twee patiëntenvertegen-

woordigers van de European Organisation 

for Rare Diseases (Eurordis)5. 

Als het middel aangewezen is als weesge-

neesmiddel, kan de fi rma rekenen op en-

kele ondersteunende maatregelen om de 

ontwikkeling van het weesgeneesmiddel 

te bevorderen. Zij geniet een vrijstelling 

of een vermindering van enkele bijdra-

gen, bijvoorbeeld van de bijdrage die een 

fi rma normaal moet betalen om het mid-

del te registreren. EMEA levert ook gratis 

wetenschappelijk advies bij het opzetten 

van de proeven om de kwaliteit, veilig-

heid en werkzaamheid (zie kader ‘Enkele 

defi nities’) van het weesgeneesmiddel 

aan te tonen. Na registratie geniet het 

weesgeneesmiddel bovendien van een 

tienjarige marktexclusiviteit voor de-

zelfde actieve bestanddelen voor dezelfde 

therapeutische indicatie1. 

De aanwijzing als weesgeneesmiddel be-

tekent nog niet dat het geneesmiddel 

ook geregistreerd is. Het Committee for 

Medicinal Products for Human Use (CHMP) 

van EMEA adviseert hierover de Europese 

Commissie. Die beslist uiteindelijk over 

de registratie. Na registratie mag het 

geneesmiddel op de markt komen. Het 

CHMP baseert zich voor zijn oordeel op 

de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid 

van het middel. De registratieprocedure 

kan maximaal 210 dagen in beslag ne-

men. Maar als duidelijk is dat het middel 

een uitzonderlijke stap vooruit betekent, 

kan die beperkt worden tot 150 dagen, 

zoals voor Glivec is gebeurd. 

Flaminia Macchia (Eurordis) en Pauline 

Evers (NFK) menen dat deze procedure 

een succes mag genoemd worden6. Vóór 

de richtlijn werden in de Europese Unie 

bijna geen geneesmiddelen voor zeldzame 

ziekten ontwikkeld. In september 2009 

waren 602 producten erkend als wees-

geneesmiddel. 57 weesgeneesmiddelen 

kregen een positief advies van het CHMP, 

49 weesgeneesmiddelen waren al gere-

gistreerd door de Europese Commissie7. 

Volgens een studie van Eurordis zullen er 

de komende jaren ongeveer tien nieuwe 

producten per jaar op de markt komen. 

Zestien geregistreerde weesgeneesmid-

delen dienen voor de behandeling van 

kanker (zie Tabel 1). Ook Erik Tambuyzer 

van Genzyme bevestigt het belang van de 

Europese richtlijn: ‘Genzyme is al sinds 

1983 bezig met de ontwikkeling van wees-

geneesmiddelen. De komst van de Europe-

se wetgeving in 2000 gaf ons bedrijf een 

sterke impuls om nog meer te investeren 

in onderzoek en ontwikkeling van weesge-

neesmiddelen, ook in Europa.’

Wat nog kan verbeteren, is de verzame-

ling van gegevens over de veiligheid en 

effectiviteit (zie kader ‘Enkele defi nities’) 

van het middel na de registratie. Volgens 

professor Cassiman en Pauline Evers is 

de informatie waarop het CHMP zijn ad-

vies baseert vaak beperkt, omdat het bij 

weesgeneesmiddelen vaak moeilijk is om 

goede klinische studies uit te voeren. Bo-

vendien zijn klinische studies ook niet al-

tijd een goede weergave van de realiteit. 

‘Heel veel studies gaan over mensen onder 

de 65 jaar, maar een groot deel van de 

kankerpatiënten is ouder dan 65. Ouderen 

kun je niet zomaar gelijkstellen met jonge-

ren. Hun metabolisme functioneert anders, 

ze zijn kwetsbaarder, zodat de dosissen ge-

bruikt in de studie niet toegediend kunnen 

worden,’ zegt Pauline Evers. Daarom stel-

len Pauline Evers en Professor Cassiman 

Pauline Evers: ‘Nu moet de fi rma vooral 

vóór de registratie gegevens aanleveren. 

Je zou dit ook anders kunnen organiseren. 

Het traject voor de registratie wordt korter 

en minder zwaar, maar na de markt-

toegang moeten er dan meer gegevens 

verzameld worden over de effecten van 

het middel.’

Dokter Erik Tambuyzer: ‘De komst van 

de Europese wetgeving in 2000 gaf ons 

bedrijf een sterke impuls om nog meer te 

investeren in onderzoek en ontwikkeling 

van weesgeneesmiddelen, ook in Europa.’
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voor om de gegevensverzameling na de 

ingebruikname van het middel verder uit 

te bouwen. Professor Cassiman: ‘De in-

dustrie is nu al verplicht om registers met 

gegevens over de effecten van het middel 

aan te leggen, maar de opvolging van het 

gebruik van het geneesmiddel kan nog 

beter. Er zijn bijvoorbeeld meer gegevens 

nodig om de dosis optimaal te kunnen af-

stemmen op de leeftijd van de patiënten. 

Goede registers laten ook toe om beslissin-

gen en richtlijnen over het gebruik te her-

bekijken. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat 

de registers aantonen dat een lagere dosis 

van hetzelfde product een gelijkaardig ef-

fect heeft. Omwille van de zeldzaamheid 

van de ziekte zouden deze registers best 

op Europees niveau opgericht worden, on-

afhankelijk van de industrie, bijvoorbeeld 

binnen het EMEA.’ Ook professor Noens 

(UZ Gent) bevestigt dat registers over 

het verloop van zeldzame ziekten en de 

resultaten van de behandeling nog veel 

beter kunnen. Vooral de integratie van 

verschillende databanken ontbreekt nog, 

zelfs binnen één ziekenhuis. Volgens Pau-

line Evers kan de ontwikkeling van goede 

registers er ook voor zorgen dat genees-

middelen sneller beschikbaar worden: ‘Nu 

moet de fi rma vooral vóór de registratie 

gegevens aanleveren. Je zou dit ook an-

ders kunnen organiseren. Het traject voor 

de registratie wordt korter en minder 

zwaar, maar na de markttoegang moeten 

er dan meer gegevens verzameld worden 

over de positieve en negatieve effecten 

van het middel. De industrie zou dan haar 

investering sneller kunnen terugverdienen, 

maar ze is wel verplicht om na de regis-

tratie een grotere bijdrage te leveren aan 

de gegevensverzameling in de registers.’ De 

lidstaten kunnen dan een voorwaardelijke 

terugbetaling voorzien4, die herzien kan 

worden als er meer gegevens ter beschik-

king komen. 

Tabel 1. Weesgeneesmiddelen gebruikt bij de behandeling van kanker1 7 

Naam Geregistreerde indicatie (EMEA) Is de indicatie terugbetaald door 

het RIZIV? 

1 Glivec chronische myeloïde leukemie (CML) Ja

acute lymfatische leukemie (ALL)

myelodysplastische of myeloproliferatieve ziekten 

(MD/MPD)

gevorderd hypereosinofi el syndroom (HES) of chronisch 

eosinofi ele leukemie (CEL)

gastro-intestinale stromale tumoren (GIST) Ja

dermatofi brosarcoma protuberans (DFSP)

2 Trisenox acute promyelocytaire leukemie Ja

3 Busilvex hematopoietische celtransplantatie Ja

4 Litak haarcelleukemie (alternatief beschikbaar)

5 Lysodren adrenocorticaal carcinoom Ja

6 Xagrid essentiële trombocytose Ja

7 Evoltra acute lymfatische leukemie Ja

8 Nexavar niercelkanker Ja

hepatocellulair carcinoom Ja

9 Sprycel chronische myeloïde leukemie Ja

acute lymfoblastische leukemie Ja

10 Revlimid multipel myeloom Ja

11 Atriance T-acute lymfatische leukemie Ja

T-lymfoblastair lymfoom Ja

12 Yondelis weke delen sarcoom Ja

13 Tasigna chronische myeloïde leukemie Ja

14 Torisel niercelkanker Ja

15 Thalidomide multipel myeloom Ja

16 Ceplene acute myeloide leukemie (alternatief beschikbaar)

aantal 

geregistreerde 

producten

aantal 

terugbetaalde 

producten

aantal indicaties aantal terugbetaalde indicaties

16 14 24 18
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Om de registratie van weesgeneesmid-

delen te bevorderen, moeten bedrijven 

en universitaire onderzoekscentra ook 

ondersteuning krijgen bij de ontwikke-

ling en de registratie van een nieuwe 

generatie geneesmiddelen, de advanced 

therapies (celtherapie, gentherapie, weef-

selmanipulatieproducten). Die nieuwe 

therapieën werken onder andere met cel-

len waarvan de biologische kenmerken 

gewijzigd zijn. Volgens Sonja Beken van 

het FAGG is het vooral voor universitaire 

onderzoeksgroepen die onderzoek doen 

naar advanced therapies voor oncologi-

sche toepassingen niet eenvoudig om 

tegemoet te komen aan de eisen in de 

recent gewijzigde Europese regelgeving 

over de kwaliteit, veiligheid en werk-

zaamheid van deze producten. Binnen 

het FAGG is een werkgroep ‘Advanced the-

rapies’ opgericht die de toepassing  van 

de gewijzigde Europese richtlijn onder-

steunt. Het FAGG heeft overleg hierover 

opgestart met de universitaire laborato-

ria. De discussie over weesgeneesmid-

delen moet ook gaan over de targeted 

therapies. Die therapieën maken gebruik 

van specifi eke receptoren op de kankercel 

en sparen zo het gezonde weefsel. Ze zijn 

alleen werkzaam bij een bepaald (sub)

type van een tumor. Volgens Sonja Beken 

zou het gebruik van advanced en targeted 

therapies bij zeldzame kankers een thema 

moeten zijn in het volgende Nationale 

Kankerplan. 

2. DE BESLISSING TOT 
TERUGBETALING IN 
BELGIË

2.1. De procedure

Na registratie kan een geneesmiddel op de 

markt komen, maar dat betekent nog niet 

dat het terugbetaald wordt. De beslissing 

over de terugbetaling van een genees-

middel door de sociale zekerheid ligt in 

handen van de lidstaten. Die beslissing 

hangt doorgaans af van het antwoord op 

twee vragen: hoe goed werkt het middel 

in vergelijking met de al beschikbare ge-

neesmiddelen (relatieve effectiviteit) en 

is er een redelijke balans tussen het ef-

fect op de gezondheid en de kostprijs (ef-

fi ciëntie)8? In België dienen fi rma’s een 

terugbetalingsaanvraag voor een genees-

middel in bij de Commissie Tegemoetko-

ming Geneesmiddelen (CTG). De CTG geeft 

een advies over de terugbetaling aan 

de minister van Sociale Zaken. Voor het 

dossier met de terugbetalingsaanvraag 

van een weesgeneesmiddel zijn er enkele 

vrijstellingen. Er is bijvoorbeeld geen 

farmaco-economische evaluatie nodig. 

Bij toepassing van de klassieke kosten-

effectiviteitsevaluaties zou het grootste 

deel van de terugbetalingsadviezen voor 

weesgeneesmiddelen immers negatief uit-

vallen. Parallel met het indienen van een 

dossier bij de CTG doet de fi rma ook een 

prijsaanvraag bij de Federale Overheids-

dienst (FOD) Economie. De FOD beslist 

over de maximale prijs die de fi rma mag 

vragen. De minister van Sociale Zaken 

deelt zijn beslissing over de terugbeta-

ling van geneesmiddelen binnen de 180 

kalenderdagen mee aan de aanvrager. 

Volgens het rapport van het Federaal 

Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg 

(KCE) is het bewijs over de relatieve ef-

fectiviteit van de weesgeneesmiddelen in 

de dossiers ingediend bij de CTG beperkt. 

De terugbetalingsbeslissing wordt daarom 

vaak ook gebaseerd op andere criteria zo-

als de ernst van de ziekte en het ontbre-

ken van een therapeutisch alternatief. 

2.2. De Belgische terugbetaling 

vanuit Europees oogpunt

In december 2008 waren in België 31 

terugbetaalde weesgeneesmiddelen, voor 

in totaal 35 indicaties. Dertig middelen 

hadden een registratie op het niveau 

van de EU. Zeventien producten met een 

marktregistratie in België werden niet 

terugbetaald, onder andere omdat de te-

rugbetalingsprocedure nog niet afgerond 

was of omdat de fi rma nog geen dossier 

had ingediend bij de CTG. 31% van de in 

België terugbetaalde weesgeneesmidde-

len was bestemd voor oncologische aan-

doeningen en 19% voor hematologische 

aandoeningen1. In september 2009 waren 

er in de oncologie en de hematologie zes-

tien geregistreerde weesgeneesmiddelen, 

voor in totaal 24 indicaties. Litak en Ce-

plene zijn geregistreerde kankerweesge-

neesmiddelen zonder terugbetaling. Voor 

beide producten zijn echter alternatieven 

beschikbaar. Glivec wordt terugbetaald, 

maar niet voor elke geregistreerde indi-

catie (zie Tabel 1).

Uit verschillende bronnen blijkt dat 

België qua aantal beschikbare genees-

middelen niet aan de top staat. Eu-

rordis bestudeerde de beschikbaarheid 

van 22 weesgeneesmiddelen die vóór 1 

januari 2006 geregistreerd waren (zo-

als Glivec, Trisenox, Busilvex, Litak, 

Professor Jean-Jacques Cassiman: ‘Omwille 

van de zeldzaamheid van de ziekte zouden 

de registers met gegevens over de effecten 

van de geneesmiddelen best op Europees 

niveau opgericht worden, onafhankelijk van 

de industrie, bijvoorbeeld binnen het EMEA.’

Sonja Beken: ‘Het gebruik van advanced 

en targeted therapies bij zeldzame kankers 

zou een thema moeten zijn in het 

volgende Nationale Kankerplan.’
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Lysodren, Xagrid) in de 25 landen van 

de EU voor de laatste uitbreiding en in 

IJsland, Noorwegen en Zwitserland. Het 

onderzoek stelde grote verschillen vast. 

Finland, Frankrijk, Duitsland en Zweden 

scoorden best. 20 of 21 weesgeneesmid-

delen waren er beschikbaar voor de pa-

tiënten. Kort daarop volgden Oostenrijk, 

Tsjechië, Denemarken, Italië, Nederland, 

Noorwegen, Spanje, Zwitserland en het 

Verenigd Koninkrijk, met vijftien tot 

negentien beschikbare weesgeneesmid-

delen. IJsland, Letland en Litouwen za-

ten aan de staart van het peloton, met 

vier beschikbare weesgeneesmiddelen. 

België zat in een middengroep, met tien 

à veertien weesgeneesmiddelen ter be-

schikking van de patiënten. Een nadeel 

van dit onderzoek is wel dat de defi nitie 

van beschikbaarheid onduidelijk is. Het 

blijft vaag of beschikbaarheid gelijk staat 

aan terugbetaling door de sociale zeker-

heid en of die terugbetaling een bepaald 

niveau moet bereiken voor sprake is van 

beschikbaarheid. Het recente rapport van 

het KCE vergelijkt de situatie in België, 

Nederland, Frankrijk, Italië, Zweden en 

het Verenigd Koninkrijk. Die vergelijking 

bevestigt dat België een middenpositie 

inneemt. In december 2008 werden in 

Frankrijk en Nederland meer en in Italië 

en Zweden minder weesgeneesmiddelen 

terugbetaald. 

Maar momenteel is er geen groot pro-

bleem met de beschikbaarheid van wees-

geneesmiddelen voor kanker in België. 

Het grootste deel van de weesgeneesmid-

delen wordt terugbetaald. Volgens profes-

sor Noens kan het wel lang duren vóór 

het RIZIV een weesgeneesmiddel terug-

betaalt. ‘Wij zijn heel snel op de hoogte 

van nieuwe ontwikkelingen. Maar vooral-

eer het weesgeneesmiddel dan effectief 

terugbetaald wordt, gaan er nog enkele 

jaren voorbij. Dit verschilt wel sterk van 

geneesmiddel tot geneesmiddel. Er zijn 

ook producten die relatief snel beschikbaar 

zijn.’ Ook volgens de Eurordis-enquête is 

België een traag land. Op het vlak van 

de tijd die verstrijkt tussen de registra-

tie en de eerste verkoop behoort België 

samen met het VK bij de traagste landen 

(>360 dagen). In Nederland, Engeland en 

Duitsland gaat het sneller. Dr. Dirix (Sint-

Augustinus) wijst erop dat niet alleen de 

snelheid van de terugbetalingsprocedure 

van belang is, maar ook de marktpenetra-

tie. Zodra een middel terugbetaald wordt, 

is die in België vrij goed. Het middel ver-

spreidt zich snel bij al de mogelijke ge-

bruikers. Dat komt volgens dr. Dirix omdat 

er in België geen budgettaire beperkingen 

zijn op het gebruik van een geneesmiddel 

wanneer de terugbetalingsbeslissing ge-

vallen is. Volgens een rapport van het RI-

Tabel 2. Duur van de procedure tussen aanwijzing en terugbetaling1

Naam Aanwijzing

als wees-

genees-

middel

Registratie-

datum

Indiening 

dossier bij 

CTG

Terug-

betaald 

sinds

Aanwij-

zing

– regis-

tratie 

(dagen)

Regis-

tratie – 

dossier 

bij CTG

(dagen)

Dossier 

bij CTG – 

terugbe-

taling

(dagen)

Regis-

tratie 

terug-

betaling

Totaal

Dagen Jaar Dagen Jaar

Glivec 

(CML)

14/02/2001 27/08/2001 7/07/2003 01/04/2004 194 679 269 948 2,6 1142 3,1

Trisenox 18/10/2000 05/03/2002 16/02/2005 01/11/2005 503 1079 258 1337 3,7 1840 5

Busilvex 29/12/2000 09/07/2003 07/06/2004 01/10/2008 922 334 1577 1911 5,2 2833 7,8

Lysodren 12/06/2002 28/04/2004 21/11/2006 01/01/2008 686 937 406 1343 3,7 2029 5,6

Xagrid 29/12/2000 16/11/2004 24/01/2005 01/11/2005 1418 69 281 350 1 1768 4,8

Evoltra 05/02/2002 29/05/2006 07/01/2008 01/07/2008 1574 588 176 764 2,1 2338 6,4

Nexavar 29/07/2004 19/07/2006 01/08/2006 01/04/2007 720 13 243 256 0,7 976 2,7

Sprycel 

(CML)

23/12/2005 20/11/2006 14/12/2006 01/09/2007 332 24 261 285 0,8 617 1,7

Revlimid 12/12/2003 14/06/2007 19/09/2007 01/04/2008 1280 35 257 292 0,8 1572 4,3

Atriance 16/06/2005 22/08/2007 19/07/2007 01/06/2008 797 28 256 284 0,8 1081 3

Yondelis 30/05/2001 17/09/2007 25/04/2008 01/02/2009 2301 221 282 503 1,4 2804 7,7

Tasigna 13/04/2007 19/11/2007 17/12/2007 01/09/2008 220 28 259 287 0,8 507 1,4

Torisel 06/04/2006 19/11/2007 01/04/2008 01/12/2008 592 134 244 378 1 970 2,7

Thalidomide 20/11/2001 16/04/2008 ? 18/09/1999 2339 ? ? ? ? ? ?

Professor Noens: ‘Wij zijn heel snel op de 

hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Maar 

vooraleer het weesgeneesmiddel effectief 

terugbetaald wordt, gaan er nog enkele 

jaren voorbij.’



65

ZIV ligt de verkoop van geneesmiddelen 

tegen kanker in België op het niveau van 

het gemiddelde in de EU-13. De verkoop 

is lager dan in Frankrijk, maar hoger dan 

in Nederland en het VK9.

Tabel 2 toont voor de veertien terugbe-

taalde weesgeneesmiddelen voor kanker 

dat het inderdaad lang kan duren voor 

een middel uiteindelijk terugbetaald 

wordt. De duur verschilt ook sterk. De 

volledige procedure van aanwijzing tot 

terugbetaling duurt 1,4 à 7,8 jaar. Tussen 

de registratie en de terugbetaling zit er 

0,7 à 5,2 jaar. Dit laatste is niet alleen 

de verantwoordelijkheid van de Belgische 

overheid, want soms duurt het ook lang 

voor een bedrijf na registratie een dossier 

indient bij de CTG. Bij Trisenox duurde 

het 1079 dagen voor het dossier bij de 

CTG was, voor Nexavar was dat amper 13 

dagen. Bij verschillende geneesmiddelen 

duurt de periode tussen de registratie en 

het indienen van het dossier bij de CTG 

langer dan de Belgische terugbetalings-

procedure. De tijd tussen de eerste keer 

dat het dossier aan de CTG wordt voor-

gelegd en de uiteindelijke beslissing tot 

terugbetaling varieert tussen 1577 dagen 

voor Busilvex en 176 voor Evoltra. Bij 

Busilvex liet de terugbetaling zo lang op 

zich wachten omdat de minister op aan-

raden van de CTG twee keer besliste om 

niet terug te betalen.

Uit het Eurordis-onderzoek blijkt dat klei-

nere landen niet altijd een prioriteit zijn 

voor de industrie, wat gedeeltelijk kan 

verklaren waarom de indiening van het 

dossier bij de CTG en de terugbetaling in 

België soms lang op zich laten wachten. 

Erik Tambuyzer bevestigt dit: ‘In de EU 

zijn er 33 terugbetalingssystemen. Het is 

voor een klein bedrijf onmogelijk om op 

33 plaatsen tegelijk een terugbetalings-

aanvraag in te dienen. De kleine Belgische 

markt is dan wellicht niet altijd prioritair. 

Als het over erg zeldzame ziekten gaat, 

kan het ook dat er in een klein land geen 

patiënten gediagnosticeerd zijn. Dan doet 

de fi rma uiteraard geen terugbetalings-

aanvraag.’

In verschillende interviews en rapporten 

wordt het idee geopperd om ook op het 

vlak van de terugbetalingsprocedure de 

Europese integratie of samenwerking te 

versterken om de verschillen tussen de 

Europese landen weg te werken en om 

tijdwinst te boeken. In het kader van de 

terugbetalingsprocedure beoordeelt elke 

lidstaat de relatieve effectiviteit – de 

toegevoegde klinische waarde van een 

product tegenover alternatieve behan-

delingen – nog grotendeels zelf. Volgens 

het High Level Pharmaceutical Forum 

zouden de lidstaten en de Europese over-

heid nog veel meer informatie kunnen 

uitwisselen bij de wetenschappelijke be-

oordeling van de relatieve effectiviteit4. 

Erik Tambuyzer: ‘In elk land stellen de 

terugbetalingsautoriteiten allerlei vragen. 

De vragen en antwoorden worden niet 

gecentraliseerd op Europees niveau. De 

gegevens die EMEA heeft en de gegevens 

die de verschillende landen vragen, zou-

den samengebracht moeten worden.’ Die 

uitwisseling zou kunnen leiden tot niet 

bindende gemeenschappelijke clinical 

added value assessment reports4. Ook de 

patiëntenorganisaties zoals Eurordis vra-

gen een gezamenlijke beoordeling van de 

klinische meerwaarde. Om de relatieve 

effectiviteit van een behandeling voor 

zeldzame ziekten te beoordelen, is er im-

mers niet in elk land de nodige expertise, 

zegt Flaminia Macchia.

De Europese Unie zou ook een systeem 

kunnen ontwikkelen waarbij de fi rma 

tegelijk een prijs- en terugbetalings-

aanvraag indient in alle lidstaten. De 

terugbetalingsprocedure kan dan in elke 

lidstaat op hetzelfde moment starten, 

zodat patiënten in heel de EU kunnen 

genieten van een snelle betaalbare toe-

gang tot weesgeneesmiddelen4. Volgens 

het High Level Pharmaceutical Forum kan 

ook een dialoog tussen de bedrijven en 

de overheid over de producten die in ont-

wikkeling zijn, een snellere terugbeta-

ling bevorderen. Die dialoog kan de fi rma 

leren welke gegevens ze moet verzame-

len om een terugbetaling te krijgen. Zo 

vergemakkelijkt de langetermijnplanning 

voor de fi rma’s en de overheid en krijgt 

de overheid ook een beter doorzicht in de 

kosten die fi rma’s hebben bij de ontwik-

keling van het product. 

Dr. Sumkay (CM) zou nog een stap ver-

der gaan: ‘Europa zou beslissingen moeten 

kunnen nemen op het vlak van de transpa-

rantie van de prijzen van de weesgenees-

middelen. Dit zou de prijs kunnen drukken. 

Tevens wordt de markt groter, dus zijn er 

schaalvoordelen. De Europese Unie zou 

ook kunnen zorgen voor meer solidariteit 

tussen al haar burgers, bijvoorbeeld door 

een deel van de kosten van de terugbeta-

ling voor haar rekening te nemen. Nu ligt 

dat moeilijk omdat Europa nog niet be-

voegd is voor gezondheidszorg. Maar een 

gedeeltelijke tegemoetkoming van Europa 

in de kosten voor weesgeneesmiddelen zou 

Flaminia Macchia: ‘Om de relatieve effec-

tiviteit van een behandeling voor zeldzame 

ziekten te beoordelen, is er niet in elk land 

de nodige expertise.’

Dokter François Sumkay: ‘Een gedeeltelijke 

tegemoetkoming van Europa in de kosten 

voor weesgeneesmiddelen zou een eerste 

experiment kunnen zijn in de organisatie 

van een supranationale solidariteit.’
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een eerste experiment kunnen zijn in de 

organisatie van een supranationale solida-

riteit. Het kan een project zijn dat de Euro-

pese burgers het voordeel van de Europese 

Unie bewijst.’ 

2.3. Het gebruik van terugbe-

taalde weesgeneesmiddelen

Wanneer beslist is over de terugbeta-

ling, kan een behandelend arts het 

weesgeneesmiddel slechts voorschrijven 

na de toestemming van een adviserend 

geneesheer van het ziekenfonds. De ad-

viserend geneesheer kan voor sommige 

weesgeneesmiddelen een advies vragen 

aan een ‘college van artsen voor wees-

geneesmiddelen’. Dit college bestaat uit 

artsen-specialisten en uit artsen van de 

ziekenfondsen die lid zijn van de CTG. 

De CTG beslist of er voor een bepaald 

weesgeneesmiddel een college wordt op-

gericht. Als er zo een college is, vraagt 

een adviserend geneesheer ook altijd het 

advies, hoewel dit wettelijk niet verplicht 

is. Binnen de oncologie en hematologie 

is er enkel voor Xagrid, Tasigna en Sprycel 

een college. Die procedure werkt heel 

goed, zowel voor de patiënt als de ziek-

teverzekering, zegt dr. Sumkay: ‘De pro-

cedure waarborgt dat alle mensen die een 

reëel klinisch voordeel kunnen hebben bij 

het gebruik van een weesgeneesmiddel in 

de terugbetaalde indicaties terugbetaling 

krijgen. De colleges kunnen vaak groen 

licht geven als een terugbetalingsaanvraag 

in een grijze zone zit. Ik denk dat de mu-

tualiteiten er geen problemen mee zouden 

hebben als de adviserend geneesheer ver-

plicht zou worden om advies te vragen aan 

deze colleges.’

Er zijn ook kritische geluiden. Professor 

Noens vindt dat het gebruik van terugbe-

taalde weesgeneesmiddelen te veel admi-

nistratie met zich mee brengt. Vooraleer hij 

sommige producten kan gebruiken, moet 

hij een kopie van zijn diploma, een attest 

van de ziekenhuisdirecteur en een bewijs 

van het aantal al behandelde patiënten 

aan de adviserend geneesheer bezorgen. 

Telkens wanneer hij het middel wil gebrui-

ken, moet de arts formulieren opsturen 

met medische gegevens over de patiënt in 

kwestie. Daarnaast verbindt de Belgische 

overheid in vergelijking met andere landen 

strenge voorwaarden aan de terugbetaling, 

zegt Beatrijs Schokaert: ‘In andere landen 

wordt de terugbetaling toegekend volgens 

de geregistreerde indicatie, maar hier zijn 

er altijd extra beperkingen.’ Ook het KCE-

rapport stelde vast dat de artsen en de 

industrie zich ergeren aan de voorwaarden 

voor het voorschrijven van weesgenees-

middelen. Ze zien het als een techniek om 

het voorschrijven te belemmeren. Profes-

sor Noens stelt voor om die administratie 

af te bouwen door de terugbetaling van 

een weesgeneesmiddel te koppelen aan 

het verslag van het multidisciplinair on-

cologisch consult (MOC): ‘Tijdens het MOC 

bespreken artsen met een verschillende spe-

cialisatie samen de behandeling van een 

patiënt. Het RIZIV krijgt het verslag van het 

MOC en kan daarin lezen waarom deze spe-

cialisten het gebruik van het weesgenees-

middel nodig vinden. Nu zijn de registratie 

van de  MOC-verslagen en de aanvraag van 

een weesgeneesmiddel twee aparte sporen. 

Ik stel voor dat het RIZIV de terugbetaling 

van een weesgeneesmiddel zou baseren 

op het verslag van het MOC, zonder bijko-

mende formulieren.’ Dr. Sumkay zegt daar 

geen bezwaren tegen te hebben, maar dan 

is het wel belangrijk dat het MOC-verslag 

voldoende gegevens bevat, bijvoorbeeld 

over het volledige verloop van de ziekte. 

Hij vraagt zich af of dit nu meestal het 

geval is. Volgens het KCE-rapport zouden 

de colleges voor weesgeneesmiddelen ook 

een rol kunnen spelen in het wegwerken 

van storende of overbodige voorwaarden 

en administratieve verplichtingen. Maar 

voor de colleges hieraan toekomen, zou-

den ze meer ondersteuning moeten krij-

gen. De CTG zou dan ook colleges moeten 

oprichten voor alle weesgeneesmiddelen. 

Om de effi ciëntie van de procedure te ver-

hogen, stelt het KCE-rapport ook voor om 

alle aanvragen voor het gebruik van een 

weesgeneesmiddel te organiseren via een 

centraal loket en niet langer via de advi-

serend geneesheren van de mutualiteiten. 

Het centraal loket moet een consistente 

toepassing van de terugbetalingsregels 

garanderen en moet de terugbetalingsbe-

slissingen registreren en publiceren zodat 

de transparantie verhoogt1. 

In verband met een effi ciënte manier van 

voorschrijven en registeren van weesge-

neesmiddelen in de kankerbehandeling 

lijkt het ook belangrijk om snel werk te 

maken van de zorgprogramma’s voor zeld-

zame tumoren. Dit is een geheel van kwa-

liteitseisen waaraan ziekenhuizen moeten 

voldoen om zeldzame kankers te kunnen 

behandelen2. De terugbetaling van een 

weesgeneesmiddel kan dan beperkt wor-

den tot ziekenhuizen die een erkenning 

voor zo’n zorgprogramma hebben. 

2.4. Budgettaire impact

Nieuwe kankergeneesmiddelen zetten 

de ziekteverzekering steeds meer onder 

druk. Die middelen zijn immers duur en er 

komen steeds meer nieuwe middelen. Pa-

tiënten nemen de nieuwe middelen vaak 

jaren in. Bovendien komen de nieuwe 

middelen niet in de plaats van bestaande 

behandelingen, maar komen ze erboven-

op8. Ook weesgeneesmiddelen zijn duur. 

Glivec kost 36.000 euro per jaar per pa-

tiënt, een behandeling met Revlimid kost 

60.000 euro per jaar. Volgens een studie 

van Eurordis neemt de kost van genees-

middelen toe naarmate een ziekte zeld-

zamer wordt, maar het verband is niet 

proportioneel: als een ziekte honderd 

keer zeldzamer is, kost de behandeling 

tien keer meer. Ter rechtvaardiging van 

de hoge prijs wijzen de bedrijven op de 

hoge onderzoeks- en ontwikkelingskosten 

en de kleine markt.

Het KCE maakte een prognose over de 

RIZIV-uitgaven voor weesgeneesmiddelen 

tussen 2008 en 2013. De RIZIV-uitgaven 

voor weesgeneesmiddelen bedroegen in 

2008 66 miljoen euro. Weesgeneesmid-

delen voor kanker waren verantwoordelijk 

voor bijna één derde van dit bedrag. Bin-

nen de kankergeneeskunde nemen Glivec, 

Sprycel en Revlimid de grootste hap uit 

het budget van de ziekteverzekering. De 

weesgeneesmiddelen vertegenwoordig-

den in 2008 3,96% van het totale zieken-

huisbudget voor geneesmiddelen en 1,6% 

van het totale geneesmiddelenbudget9. 

In 2013 zal dit cijfer volgens een raming 

van het KCE stijgen tot 10% van het zie-

kenhuisbudget voor geneesmiddelen en 

2% van het totale geneesmiddelenbud-

get1. Dit zou betekenen dat er in 2013 

162 miljoen euro wordt uitgegeven aan 

weesgeneesmiddelen, een stijging met 
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145% in vijf jaar. Die raming gaat ervan 

uit dat er elk jaar ongeveer tien nieuwe 

weesgeneesmiddelen bijkomen. Er zijn 

wel wat vragen bij de extrapolatie van het 

KCE. Marc Dooms vraagt zich bijvoorbeeld 

af of het KCE er voldoende rekening mee 

heeft gehouden dat de marktexclusiviteit 

van veel weesgeneesmiddelen binnenkort 

afl oopt, zodat er generieke middelen en 

biosimilars (nieuwe versies van biotech-

nologische middelen die na het afl open 

van het patent op de markt komen) aan-

komen, die de prijs van enkele middelen 

sterk zullen doen zakken. Professor Noens 

vraagt zich af of de prognoses er voldoen-

de rekening mee houden dat het vaak om 

erg weinig patiënten gaat. 

Het KCE-rapport is bezorgd over de bud-

gettaire impact van de weesgeneesmid-

delen. De hoge prijs zorgt voor een slecht 

imago van weesgeneesmiddelen bij be-

leidsmakers en voor een bijkomende druk 

op het budget van de ziekteverzekering. 

Voor sommige weesgeneesmiddelen lijkt 

dit slechte imago niet onterecht. Som-

mige weesgeneesmiddelen zijn oude mo-

leculen die nu als duur weesgeneesmiddel 

aan een tweede leven beginnen (zie Tabel 

3). Marc Dooms: ‘De ontwikkeling en de 

productie van deze middelen kan niet erg 

duur geweest zijn. Arseentrioxide wordt al 

honderden jaren gebruikt als een gifstof. 

In het UZ Leuven gebruiken we het sinds 

een jaar of twintig. Er is nu een fi rma die 

dit product uitbrengt onder de naam Tri-

senox. Trisenox is erkend als weesgenees-

middel. Het kost 396 euro per ampul. Dat 

is duur als je weet dat de grondstoffen 

voor het bereiden van één ampul minder 

dan één euro kosten. Ook het onderzoek 

dat de fi rma moest doen om de werk-

zaamheid van het product te testen, kan 

de kost moeilijk verklaren. Voor dit mid-

del waren er in de medische literatuur 

al in 1996 gegevens beschikbaar over de 

antitumorale activiteit, vier jaar vóór de 

aanwijzing als weesgeneesmiddel, zodat 

de fi rma geen fundamenteel klinisch on-

derzoek meer moest uitvoeren.’ Deze voor-

beelden roepen de vraag op of het per 

defi nitie een probleem is dat België niet 

bij de kopgroep van het aantal terugbe-

taalde weesgeneesmiddelen behoort. Van 

Trisenox was de terugbetaling misschien 

niet echt nodig geweest. Maar uiteraard 

betekenen verschillende weesgeneesmid-

delen wel een reële vooruitgang. Volgens 

professor Noens kan er bij middelen als 

Glivec, Sprycel, Tasigna, Revlimid en Soli-

ris weinig discussie bestaan over hun be-

lang voor de overleving en de levenskwa-

liteit. Van bepaalde nieuwe producten, 

zoals biotechnologische producten, is de 

ontwikkeling en productie ook echt duur. 

Het voorbeeld van Trisenox roept de vraag 

op hoe fi rma’s de prijs van een genees-

middel bepalen. Dit leidt ons tot de vraag 

naar transparantie: fi rma’s zouden beter 

moeten motiveren waarom zij voor een 

product zo’n hoge prijs vragen. Daarover 

is discussie. Meer transparantie geven is 

volgens Erik Tambuyzer helemaal niet zo 

eenvoudig: ‘De fi nanciële toestand van be-

drijven, zeker als ze beursgenoteerd zijn, 

wordt momenteel zwaar gecontroleerd. In-

vesteerders en de beurscommissie vragen 

dit. Maar binnen een bedrijfsboekhouding 

is het heel moeilijk om te bepalen wat de 

kost van één bepaald middel is. Een bedrijf 

houdt het globale bedrijfsresultaat in de 

gaten. We krijgen ook vragen over de win-

sten die we maken op een product, maar 

dan wordt vergeten dat er ook producten 

zijn waar we geen winst mee maken of die 

gefaald hebben. We hebben bijvoorbeeld 

al ongeveer 200 miljoen dollar geïnves-

teerd in onderzoek over mucoviscidose, 

zonder resultaat. Zonder winst zullen we 

ook geen investeerders aantrekken. Om-

dat het risico in de farma-industrie groot 

is, bijvoorbeeld als er iets fout loopt met 

een product, verwachten de investeerders 

ook een compensatie in de vorm van een 

hoge winst. Eigenlijk zou men zich geen 

zorgen moeten maken om de hoogte van 

de winst, maar om wat er gebeurt met 

de winst: wordt die weer geïnvesteerd in 

onderzoek en ontwikkeling? We zijn uiter-

aard voor transparantie, maar het is niet 

duidelijk of meer transparantie mogelijk 

is. We zouden in dialoog moeten bepalen 

wat meer transparantie precies betekent. 

Wellicht moet de informatie die al bestaat, 

beter worden toegelicht.’ Binnen de zie-

kenfondsen leeft toch de vraag naar meer 

openheid, zegt dr. Sumkay: ‘De fi rma moet 

informatie kunnen verstrekken waardoor 

de CTG de prijs kan beoordelen. De fi rma’s 

moeten transparant zijn, onder andere 

Tabel 3. Weesgeneesmiddelen die aan een tweede leven bezig zijn

Merknaam Actieve stof Jaar van 

synthese van 

de actieve stof

Eerste publicatie 

over antitumorale 

werking

Aanwijzing als 

weesgeneesmiddel

Trisenox arseentrioxide voor 1900 1996 2000

Busilvex busulfan 1953 1988 2000

Thalidomide thalidomide 1957 1999 2001

Litak cladribine 1960 1993 2001

Lysodren mitotane 1945 1973 2002

Atriance nelarabine 1988 1998 2005

Ceplene histamine 1907 1970 2005

(Bron: Marc Dooms, PubMed, Merck Index)

Marc Dooms: ‘Het weesgeneesmiddel 

Trisenox kost 396 euro per ampul. Dat is 

duur als je weet dat de grondstoffen voor 

het bereiden van één ampul minder dan 

één euro kosten.’
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over hun winst. Je kunt geen beroep doen 

op maatschappelijke solidariteit zonder 

duidelijkheid over de winst die een fi rma 

maakt met zo’n duur product.’ Indien de 

Europese Unie een grotere rol zou gaan 

spelen in de prijsbepaling en terugbeta-

ling, zou zij de fi rma’s ook verplichten tot 

meer transparantie, denkt hij. 

De interviews en de literatuur geven en-

kele denksporen aan die kunnen garan-

deren dat enkel vernieuwende producten 

kunnen genieten van de stimulerende 

maatregelen voor weesgeneesmiddelen 

en om een snelle terugbetaling te kop-

pelen aan een zo laag mogelijke belasting 

van het overheidsbudget. 

Pauline Evers doet een suggestie om 

te vermijden dat weinig vernieuwende 

middelen ook kunnen genieten van het 

statuut van weesgeneesmiddel: ‘Als het 

COMP nagaat of een middel een signifi cant 

voordeel biedt, vergelijkt het met geregis-

treerde geneesmiddelen en niet met berei-

dingen in de ziekenhuisapotheek. De Euro-

pese overheid zou de regelgeving kunnen 

aanpassen en bepalen dat de fi rma een 

signifi cant voordeel moet kunnen aanto-

nen tegenover geregistreerde producten en 

tegenover magistrale bereidingen.’ Het KCE 

doet een ander voorstel. Een product kan 

nu erkend worden als weesgeneesmiddel 

als het bestemd is voor een zeldzame 

ziekte of als de te verwachten opbrengst 

van de investering laag zal zijn. De Eu-

ropese regelgeving zou eventueel kunnen 

eisen dat beide voorwaarden vervuld zijn 

om een aanwijzing als weesgeneesmiddel 

te krijgen. Producten die al lang bekend 

zijn en weinig investering vragen, zou-

den zo niet langer kunnen rekenen op de 

voordelen van het weesgeneesmiddelen-

statuut. Maar als dergelijke bijkomende 

voorwaarden ertoe leiden dat er minder 

waardevolle weesgeneesmiddelen op de 

markt komen, zijn ze te vermijden.

Om een snelle toegang tot nieuwe 

weesgeneesmiddelen te verzoenen met 

de bezorgdheid van de overheid om de 

middelen effi ciënt in te zetten, kan de 

overheid nadenken over nieuwe terug-

betalingssystemen. Een voorbeeld is de 

voorwaardelijke terugbetaling: daarbij 

komt er een tijdelijke terugbetaling en 

na een tijd wordt dan geëvalueerd of het 

middel doet wat het belooft en bekijkt 

de overheid of de terugbetaling uitge-

breid of teruggeschroefd moet worden. 

Momenteel functioneert al zo een sys-

teem in België. Beatrijs Schockaert van 

Genzyme vindt wel dat het systeem nog 

kan verbeteren: ‘Het is wel storend dat 

de fi rma moeilijk aan gegevens raakt over 

de behandelingsresultaten. Artsen moeten 

gegevens in verband met de behandelings-

resultaten bijhouden en aan de adviserend 

geneesheren sturen, in het kader van een 

terugbetalingsaanvraag. De fi rma beschikt 

niet over die gegevens, maar ze heeft ze 

wel nodig om de terugbetaling te laten be-

vestigen bij een herziening. We moeten de 

artsen dan dubbel werk laten doen en hen 

vragen om de behandelingsresultaten ook 

aan de fi rma te bezorgen. Een openbaar 

register zou alles eenvoudiger maken.’

De overheid kan ook werken met terug-

betalingssystemen die het risico spreiden 

tussen de overheid en de fi rma1. Er komt 

dan een voorlopige terugbetalingsrege-

ling, waarbij de fi rma een deel van het 

risico draagt8. In het Verenigd Konink-

rijk bijvoorbeeld hebben de fi rma en de 

overheid de risico’s van Velcade verdeeld. 

De National Health Service vergoedt de 

kosten van het middel bij patiënten die 

goed reageren op het middel. Als er geen 

vooruitgang is bij een patiënt, draagt de 

fi rma de kosten. Dit kan natuurlijk enkel 

werken als er een register is dat de be-

handelingsresultaten van de verschillen-

de patiënten goed bijhoudt. Marc Dooms 

vindt het wel belangrijk om voorzichtig 

om te springen met de stopzetting van 

de terugbetaling van een middel. Dit is 

moeilijk om dragen voor de patiënten die 

het middel kregen en het gevoel hadden 

dat het bij hen goed werkte. 

De berekening van wat een redelijk bud-

get en een redelijke prijs is voor wees-

geneesmiddelen, is geen louter wiskun-

dige oefening, maar hangt ook af van de 

waarde die een samenleving hecht aan 

die middelen en het niveau van solida-

riteit dat zij wil opbrengen. Een breed 

maatschappelijk debat tussen patiënten-

vertegenwoordigers, fi rma’s, de overheid 

en andere belangengroepen zou hiervoor 

de principes kunnen vastleggen. Wellicht 

zal de mate waarin een middel een voor-

uitgang betekent op het vlak van over-

leving of levenskwaliteit, een belangrijke 

factor zijn bij het bepalen van de prijs 

die de maatschappij wil betalen voor een 

product10. Het Fonds Zeldzame ziekten en 

Weesgeneesmiddelen binnen de Koning 

Boudewijnstichting biedt een geschikt 

forum voor dit debat.

3. TOEGANKELIJKHEID 
VAN WEESGENEES-
MIDDELEN WAARVOOR 
GEEN TERUGBETALING 
BESTAAT

Vaak weten artsen dat een middel werkt 

bij een bepaalde ziekte, maar wordt het 

niet terugbetaald. Dit kan een kwestie 

zijn van tijd omdat de registratie- en te-

rugbetalingsprocedure nog niet afgerond 

is. Maar sommige kankers zijn zo zeld-

zaam dat een fi rma het middel niet laat 

registreren voor die zeldzame kanker, zo-

dat er ook geen terugbetaling komt. Als 

een arts een (nog) niet terugbetaald mid-

del toch wil gebruiken, zijn verschillende 

uitwegen mogelijk. Voor nog niet geregis-

treerde middelen is er soms een compas-

sionate use-programma. Het middel wordt 

in schrijnende gevallen ter beschikking 

gesteld aan een groep patiënten die lij-

den aan een chronische ziekte, een ziekte 

Beatrijs Schockaert: ‘Een openbaar register 

zou alles eenvoudiger maken.’
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die de gezondheid ernstig ondermijnt of 

een levensbedreigende ziekte, op voor-

waarde dat de ziekte niet bevredigend te 

behandelen is met een geregistreerd mid-

del. Het middel moet in de registratiepro-

cedure of in de fase van de klinische stu-

dies zitten1. Een medical need-programma 

maakt geneesmiddelen beschikbaar voor 

een groep patiënten met een chronische 

ziekte, een ziekte die de gezondheid ern-

stig ondermijnt of een levensbedreigende 

ziekte. Het middel moet geregistreerd zijn, 

maar nog niet voor de ziekte in kwestie, 

of nog niet terugbetaald worden voor de 

ziekte in kwestie1. Ten slotte biedt ook 

het bijzonder solidariteitsfonds (BSF) 

een uitweg. Het BSF is een fonds van het 

RIZIV, dat bedoeld is voor de vergoeding 

van hoog oplopende medische kosten 

voor zeldzame aandoeningen, zeldzame 

indicaties of innovatieve technieken die 

de ziekteverzekering nog niet terugbe-

taalt. Het geldt als laatste redmiddel, als 

alle andere terugbetalingsmogelijkheden 

uitgeput zijn. In 2007 ging 35% van het 

budget van het BSF naar weesgeneesmid-

delen (producten die aangewezen waren 

als weesgeneesmiddel, maar nog niet te-

rugbetaald werden).

De geïnterviewde artsen zijn niet vol-

ledig tevreden met de beschikbare uit-

wegen. Dr. Dirix doet zelf een voorstel 

om de beschikbaarheid van niet terug-

betaalde weesgeneesmiddelen aan te 

passen en illustreert dit aan de hand 

van chordoom, een heel zeldzame bot-

tumor. ’Er zijn slechts 0,08 chordomen op 

100.000 mensen. Volgens enkele recente 

berichten zou Glivec hier kunnen helpen. 

Wetenschappelijk stellen die berichten 

nog niet veel voor, maar de arts wil een 

patiënt toch proberen te helpen. Voor 

zo’n zeldzame kanker zal de fi rma nooit 

een registratie aanvragen of een klinische 

studie opstarten. Voor dergelijke gevallen 

zou er dan een snelle en transparante 

procedure moeten zijn om aan het mid-

del te komen. Een commissie van experts 

kan, liefst anoniem, bepalen onder welke 

voorwaarden een arts het middel kan 

gebruiken en de patiënt een terugbeta-

ling krijgt van het RIZIV. Die commissie 

moet bestaan uit ex-patiënten, vertegen-

woordigers van de farma-industrie, de 

overheid, het RIZIV en medische experts. 

De medische experts moeten het laatste 

woord hebben. Er moeten ook duidelijke 

afspraken zijn met de farma-industrie, 

over de voorwaarden waaronder ze het 

middel ter beschikking stelt. Omdat de 

fi rma voor de toepassing van haar mid-

del bij chordomen geen onderzoeks- en 

registratiekosten had, zou ze het middel 

goedkoper dan normaal moeten leveren. 

Ik vind dit beter dan een gratis verstrek-

king. Zo vermijd je dat artsen het gevoel 

krijgen dat ze schulden hebben aan de 

fi rma. De beslissingen van de commissie 

van experts moeten openbaar zijn, zodat 

de collega-artsen weten in welke gevallen 

de vergoeding van Glivec voor een chord-

oom al toegekend is. Belangrijk is ook 

dat elke behandeling en al de resultaten 

ervan geregistreerd worden. Dan kan de 

commissie na enkele behandelingen zien 

of het de moeite loont om het middel 

verder te vergoeden. Voor de fi rma heeft 

dit het voordeel dat nieuwe toepassingen 

van haar product ontdekt en gedocumen-

teerd worden. In de bestaande oplossin-

gen voor zeer zeldzame behandelingen, 

zoals het BSF, ontbreekt die opvolging en 

registratie. Het BSF betaalt nu ook de vol-

ledige prijs van de behandeling en is een 

traag werkende machine. Het duurt soms 

maanden voor je verneemt of het BSF een 

behandeling zal vergoeden of niet. Dat 

zou veel sneller moeten gaan.’ 

Dr. Sumkay wijst in verband met niet 

terugbetaalde toepassingen van een ge-

neesmiddel op een recent voorstel van 

de ziekenfondsen met betrekking tot de 

geneesmiddelen in hoofdstuk IV van de 

lijst van vergoedbare farmaceutische spe-

cialiteiten. Dit zijn geneesmiddelen waar-

van de terugbetaling gekoppeld is aan 

het advies van een adviserend genees-

heer. Ook weesgeneesmiddelen zitten in 

hoofdstuk IV. Met hun voorstel willen 

de ziekenfondsen zorgen dat de genees-

middelen die de ziekenhuizen gebruiken 

voor indicaties die niet of nog niet te-

rugbetaald zijn, ook ten laste vallen van 

de solidariteit. De ziekenhuizen zouden 

hiervoor een beroep kunnen doen op een 

bijkomend budget van 4,2 miljoen euro 

in 2010. Dit bedrag is gebaseerd op een 

berekening van de som die ambulante en 

gehospitaliseerde patiënten in 2007 uit 

eigen zak betaalden voor geneesmidde-

len in hoofdstuk IV. Ziekenhuizen zouden 

de patiënten dan, behalve het remgeld, 

geen geld meer mogen aanrekenen voor 

die geneesmiddelen. Artsen zullen kun-

nen beslissen over het gebruik van de 

geneesmiddelen via dit budget, maar de 

ziekenhuizen moeten wel meedelen aan 

het RIZIV voor welke geneesmiddelen en 

welke indicaties ze het geld hebben ge-

bruikt. Een nationale procedure zal die 

gegevens evalueren. Alle ziekenfondsen 

steunen dit voorstel. Het voorstel zou 

vooral de kankerpatiënten ten goede ko-

men. De geneesmiddelen in hoofdstuk IV 

die buiten de terugbetaalbare indicaties 

gebruikt worden, zijn ten laste van de 

patiënt. 55% van de totale patiëntenbij-

dragen voor ambulant verstrekte genees-

middelen in hoofdstuk IV gaan naar kan-

kergeneesmiddelen. In de ziekenhuiszorg 

is dit 19%.

ENKELE 
BELEIDSVOORSTELLEN 
VAN DE VLAAMSE LIGA 
TEGEN KANKER

De beschikbaarheid van geneesmiddelen 

voor zeldzame kankers is sinds de Euro-

pese richtlijn over weesgeneesmiddelen 

sterk verbeterd. De registratie- en terug-

betalingsprocedures kunnen nog verder 

verbeteren door een sterkere samenwer-

king op Europees niveau, een verbeterde 

registratie van het gebruik en de effecten 

van weesgeneesmiddelen en meer trans-

parantie bij de verschillende betrokken 

partijen over de procedures, de prijs en 

het gebruik van de weesgeneesmiddelen. 

Dr. Dirix: ‘ Niet alleen de snelheid van de terugbetalings-

procedure is van belang, maar ook de marktpenetratie.’

Dr. Dirix:

pprocedure
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 Na de registratie moeten meer gege-

vens verzameld worden over de veilig-

heid en de effectiviteit van de midde-

len, bij voorkeur in Europese registers 

die onafhankelijk van de industrie 

werken. Op die manier kan de periode 

vóór de registratie eventueel verkor-

ten, in ruil voor grotere inspanningen 

van de fi rma’s om na de registratie te 

helpen bij de gegevensverzameling 

over de effectiviteit.

 Om de tijd tussen de registratie en 

de terugbetaling van nieuwe wees-

geneesmiddelen in te korten en ver-

schillen tussen Europese landen in 

verband met de terugbetaling uit te 

wissen, kan gewerkt worden met een 

niet-bindende Europese beoordeling 

van de klinische toegevoegde waarde 

van een nieuw weesgeneesmiddel. 

Firma’s zouden een prijs- en terugbe-

talingsaanvraag kunnen indienen in 

alle lidstaten tegelijk. Een deel van de 

terugbetaling van de weesgeneesmid-

delen zou op Europees niveau kun-

nen gebeuren. De VLK roept minister 

Onckelinx op om dit op de agenda te 

zetten tijdens het Belgisch voorzitter-

schap van de EU, in het najaar van 

2010.

 Om de ontwikkeling van geavanceerde 

therapieën voor zeldzame kankers te 

bevorderen, moeten universitaire on-

derzoekscentra ondersteuning krijgen, 

zodat de nieuwe geavanceerde thera-

pieën voldoen aan de Europese eisen 

op het vlak van kwaliteit, veiligheid 

en werkzaamheid.

 De beslissing of het gebruik van een 

weesgeneesmiddel bij een bepaalde 

patiënt terecht is, kan genomen wor-

den op basis van het verslag van het 

multidisciplinair oncologisch consult, 

om bijkomende administratieve romp-

slomp voor de artsen te beperken. 

Misschien zal dat verslag dan wel aan 

enkele bijkomende eisen moeten vol-

doen. Alle aanvragen voor het gebruik 

van een weesgeneesmiddel zouden via 

een centraal loket moeten gebeuren. 

Het centraal loket moet een consis-

tente toepassing van de terugbeta-

lingsregels garanderen en de terug-

betalingsbeslissingen registreren en 

publiceren.

 Om een kosteneffectief gebruik van 

weesgeneesmiddelen te koppelen aan 

een snelle beschikbaarheid, is trans-

parantie van de fi rma over de prijsvor-

ming van een geneesmiddel belang-

rijk. De overheid kan nadenken over 

nieuwe terugbetalingsmechanismen 

die het risico spreiden tussen de fi rma 

en de overheid. Er is ook nood aan een 

ruim maatschappelijk debat over het 

geld dat de maatschappij wil investe-

ren in weesgeneesmiddelen. Dit debat 

kan ook nagaan wat waardevolle inno-

vaties zijn en hoe de overheid fi rma’s 

kan stimuleren om die te ontwikkelen.

 Er is nood aan nieuwe en soepeler 

mechanismen die de beschikbaarheid 

regelen van weesgeneesmiddelen die 

niet of nog niet terugbetaald wor-

den door de ziekteverzekering. Het 

gebruik van geneesmiddelen bij erg 

zeldzame aandoeningen is doorgaans 

niet geregistreerd. Een voorstel is om 

de terugbetaling te laten afhangen 

van de beslissing van een commissie 

van experts. Die beslissingen zouden 

openbaar zijn en er snel komen. De 

terugbetaling is gekoppeld aan een 

registratie van de effecten van de be-

handeling. De fi rma krijgt een vergoe-

ding, maar die ligt lager dan normaal. 

 Als geneesmiddelen buiten de terug-

betaalde indicaties worden gebruikt, 

kan het niet dat  ziekenhuizen de re-

kening doorschuiven naar de patiënt. 

Nu gebeurt dat soms nog voor genees-

middelen in hoofdstuk IV van de lijst 

van vergoedbare farmaceutische spe-

cialiteiten. 
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