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Vijf jaar geleden ratificeerde ons land de Kaderover-
eenkomst voor de Bestrijding van het Tabaksgebruik 
(Framework Convention on Tobacco Control, kortweg 
FCTC) van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dit inter-
nationale verdrag, dat een leidraad biedt om op ef-
fectieve en coherente manier strijd te voeren tegen 
het (mee)roken, is bindend voor de 171 landen die 
het inmiddels hebben bekrachtigd. Zij engageren zich 
om aan een aantal normen te voldoen. De VLK ging 
na wat er tot nog toe van dat engagement in huis is 
gekomen, zowel op federaal als op Vlaams niveau. De 
conclusie is hard: het tabaksbeleid van onze overhe-
den voldoet niet.

Toegegeven, er zijn sinds de ondertekening van de 
FCTC wel stappen vooruit gezet. Bij de federale be-
leidsmaatregelen noteren we een rookverbod op het 
werk en in een groot deel van de publieke ruimte, 
gezondheidswaarschuwingen in tekst en beeld op si-
garettenpakjes, hulp bij tabaksontwenning, een dege-
lijke controle op de tabakswetgeving en de oprichting 
van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik. 
Vlaanderen ging voor een rookverbod in scholen en 
ontwikkelde een gezondheidsdoelstelling voor tabak, 
alcohol en drugs en een bijbehorend actieplan. 

Waar schiet het tabaksbeleid dan tekort? Vooral in het 
beperken van de instroom van jonge rokers en het ga-
randeren van het recht op een rookvrije omgeving. En 
dat zijn precies de twee terreinen waarop we de groot-
ste gezondheidswinst kunnen boeken. Een tabaksbe-
leid dat het aantal (mee)rokers substantieel wil doen 
dalen, moet hiervan een absolute prioriteit maken. 
Wie niet begint te roken en wie niet aan tabaksrook 
wordt blootgesteld, wordt ook niet geconfronteerd met 
de gezondheidsgevolgen. Vanuit dat oogpunt faalt het 
tabaksbeleid.

Zo is er nog altijd geen volledig rookverbod in de ho-
reca. Dat blijft dus dweilen met de kraan open. Het 
café is immers een populaire ontmoetingsplaats voor 
jongeren en een belangrijke rekruteringsplaats voor 
nieuwe rokers. De overheid geeft hier niet alleen een 
fout signaal dat roken in gezelschap normaal zou zijn. 
Ze schiet ook tekort in de bescherming van haar bur-
gers. Die bescherming ontbreekt ook voor kinderen van 
rokende ouders. Uit een onderzoek dat de VLK in 2008 
liet uitvoeren bij een representatieve groep Vlamin-
gen, bleek dat naar schatting 116.000 Vlaamse kin-
deren thuis elke dag in de sigarettenrook zitten. Los 
van de gezondheidsrisico’s lopen die kinderen dubbel 
zoveel risico om later zelf roker te worden. En toch on-

dernemen onze overheden niets wezenlijks om hierin 
verandering te brengen. Het budget dat Vlaanderen 
uittrekt voor tabakspreventie en intensieve campagnes 
die kinderen moeten beschermen tegen tabaksrook, 
blijft veel te klein.

Ons land doet ook te weinig om de verkoop van tabak te 
beperken. Jongeren die aan de verleiding willen weer-
staan, moeten sterk in hun schoenen staan. Tabaks-
producten zijn in België helemaal niet duur door een 
ronduit falend prijzen- en taksenbeleid. Sigaretten zijn 
overal te koop: er zijn in ons land maar liefst 80.000 
verkooppunten, tegenover 30.000 in Frankrijk – waar de 
verkoop gereglementeerd is. En hoewel de verkoop aan 
jongeren onder de zestien sinds 2004 verboden is, raken 
jonge kopers vrij gemakkelijk aan sigaretten. Bovendien 
is in ons land nog altijd tabaksreclame mogelijk: op 
strategische plaatsen, binnen en buiten krantenwinkels, 
prijst de tabaksindustrie haar waren aan. 

Daarnaast is het vijf jaar na de ratificatie van de FCTC 
nog altijd wachten op een operationeel, goeddraaiend 
nationaal coördinatiemechanisme dat een samenhan-
gend tabaksbeleid waarborgt. Want Vlaanderen mag 
dan wel een ambitieuze gezondheidsdoelstelling en een 
goed onderbouwd actieplan hebben om het aantal ro-
kers terug te dringen, zonder een goede samenwerking 
met het federale niveau kan het dat nooit realiseren. 

Sinds maart 2008 heeft ons land een Nationaal Kan-
kerplan. Dat plan ambieert een coherent en effectief 
kankerbeleid en zet ook belangrijke stappen in die 
richting. Maar tabak, de belangrijkste oorzaak van 
kanker en kankersterfte, krijgt nauwelijks aandacht in 
het kankerplan 2008-2010 van minister Laurette Onke-
linx. De belangrijkste maatregelen voor een doeltref-
fend tabaksbeleid ontbreken. En ook het tweede Natio-
naal Kankerplan 2011-2013 dreigt inzake tabaksbeleid 
zijn doel voorbij te schieten. De voorlopige versie rept 
met geen woord over een totaal rookverbod in de ho-
reca, het beperken van het aantal verkooppunten of 
hogere prijzen en taksen. Voor de VLK kan dit niet. 
Het is hoog tijd dat onze overheden het roer omgooien 
en werk maken van alle normen waartoe ze zich vijf 
jaar geleden hebben verbonden. De nieuwe minister 
van Volksgezondheid in de volgende federale regering 
heeft de verantwoordelijkheid maar ook de kans om 
tabakspreventie in het tweede kankerplan alsnog de 
plaats te geven die ze verdient. 

Em. prof. Jean-Jacques Cassiman 
Voorzitter Vlaamse Liga tegen Kanker

Een onvoldoende voor tabaksbeleid 
           Overheid schiet tekort in 
bescherming van jongeren

Woord vooraf
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In 2004 ging het allereerste VLK-on-
derzoeksrapport na welke hiaten er 
nog waren in het tabaksbeleid van de 
Belgische en Vlaamse overheid1. Het 
criterium was de Kaderovereenkomst 
voor de Bestrijding van het Tabaks-
gebruik (Framework Convention on 
Tobacco Control, of kortweg FCTC) van 
de Wereldgezondheidsorganisatie2. Dit 
internationale verdrag is bindend voor 
de landen die de overeenkomst ratifi-
ceerden, waaronder ook België. De FCTC 
bevat richtlijnen over onder andere de 
ontwikkeling van nationale tabakspre-
ventiestrategieën, de prijs van tabaks-
producten, tabaksreclame, gedwongen 
meeroken, rookvrije omgeving, etiket-
tering en de verkoop van tabak aan 
minderjarigen. 

In dit artikel gaan we na welke vooruit-
gang we hebben geboekt sinds 2004. 
We bestudeerden daarvoor beleids-
documenten, de tabakswetgeving en 
wetenschappelijke literatuur en raad-
pleegden enkele experts. Een overzicht 
van de tabakswetgeving en het federa-
le en Vlaamse tabaksbeleid sinds 2004 
laat zien dat er inderdaad enkele grote 
stappen vooruit zijn gezet. Toch moe-
ten we besluiten dat er, vijf jaar nadat 

de FCTC bij ons van kracht werd, nog 
veel werk aan de winkel is. Andere Eu-
ropese landen geven vaak wel aan hoe 
het moet. In onze conclusies leest u op 
welke voor de VLK prioritaire punten 
het tabaksbeleid nog absoluut faalt. 
Ten slotte bieden we de overheden van 
dit land tien beleidsvoorstellen voor 
een rookvrije toekomst. In een apart 
kaderartikel verzamelden we een aan-
tal cijfergegevens over (mee)roken in 
België en Vlaanderen.

1. BELEIDsmAATREgELEn 
sInDs 2004
Eind 2003 stelde toenmalig minister van 
Volksgezondheid Rudy Demotte zijn Fe-
deraal Plan ter bestrijding van het tabaks-
gebruik3 voor. Dat moest de basis vormen 
van een zorgvuldig uitgewerkt en samen-
hangend beleid en was een antwoord op 
de vraag van de FCTC naar een nationaal 
tabakspreventieplan (artikel 5.1). In het 
plan kondigde Demotte maatregelen aan 
om tegemoet te komen aan de normen van 
de FCTC. De eerste maatregel was de ra-
tificatie van de Kaderovereenkomst, op 1 
november 2005. De FCTC werd van kracht 
op 30 januari 2006.

Intussen publiceerde de Wereldge-
zondheidsorganisatie richtlijnen voor 
uitvoering voor vier artikelen uit de 
FCTC4. De publicatie, uit 2009, bevat 
richtlijnen voor het uitvoeren van ar-
tikel 5.3 over de bescherming van het 
tabaksbeleid tegen commerciële en an-
dere belangen van de tabaksindustrie, 
artikel 8 over de bescherming tegen 
blootstelling aan tabaksrook, arti-
kel 11 over de verpakking en etiket-
tering van tabaksproducten en artikel 
13 over tabaksreclame, -promotie en 
-sponsoring. De richtsnoeren werden 
goedgekeurd tijdens de tweede (2007) 
en derde (2008) Conference of Parties 
van de FCTC, waar ook België aan deel-
neemt. Ze moeten de partijen helpen 
om te voldoen aan de normen van het 
verdrag. Richtlijnen voor andere arti-
kelen zijn in voorbereiding. 

Het VLK-onderzoeksrapport uit 2004 be-
schrijft de in het Federaal Plan aange-
kondigde maatregelen en besteedt ook 
aandacht aan het Vlaamse tabaksbeleid. 
Waar staan we nu, zes jaar later en na 
vijf jaar FCTC? We bekijken eerst de ta-
bakswetgeving (1.1.) en vervolgens  het 
federale (1.2.) en Vlaamse (1.3.) tabaks-
beleid.

Geïnterviewde deskundiGen

1. gegevensverzameling:

 Paul Van den Meerssche, hoofd tabakscontrole, Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu

 Ir. Mathieu Capouet, expert tabaksbeleid, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
 Alexander Witpas, tabaksexpert Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

2. Visie:

 Luk Joossens, expert tabak, Stichting tegen Kanker en Advocacy Officer Association of European Cancer Leagues
 dr. Anne Hublet, onderzoeker studie Jongeren en Gezondheid en Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), 

Maatschappelijke Gezondheidskunde, Universiteit Gent
 prof. dr. Hedwig Boudrez, tabakoloog en docent tabakologie, UZGent
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1.1. Tabakswetgeving 

1.1.1. rookvrije omgeving
 Het VLK-rapport kondigde al het rook-

verbod op de werkplaats (KB van 19 
januari 2005) aan, dat zijn intrede zou 
doen vanaf 1 januari 2006. Helaas gold 
dit niet in de horeca. De wetgeving in 
verband met roken op de werkplaats 
voorziet trouwens de mogelijkheid tot 
een rookkamer, wat in strijd is met de 
richtlijnen van de FCTC. 
 

 Het KB van 13 december 2005 breidde 
het rookverbod in de gesloten publieke 
ruimte uit. Van 1 januari 2006 af mocht 
in geen enkele gesloten publieke ruimte 
meer worden gerookt, behalve in de ho-
reca. Daarvoor werd een speciale regeling 
opgesteld, met een overgangsperiode. Ro-
ken kon vanaf 1 januari 2007 niet meer 
in restaurants (behalve in aparte rookka-
mers), wel nog in de rest van de horeca, zij 
het dan onder bepaalde voorwaarden (ge-
bruik van rookafzuiginstallatie, verplichte 
niet-rokerszone voor cafés groter dan 50 
m2). In cafés die deel uitmaken van een 
gesloten publieke ruimte en die niet van 
die ruimte afgesloten zijn door wanden en 
een plafond (bijvoorbeeld in een winkel-
centrum) en in sportkantines gold wel een 
rookverbod.

Op 1 januari 2010 werd, met het KB van 22 
december 2009, de rookwetgeving voor 

de horeca aangepast. De nieuwe wet ver-
vangt de oude KB’s over het rookverbod 
in de gesloten publieke ruimte en op de 
werkplaats. 

Na heel wat discussie in Senaat en Kamer 
kwam er met deze nieuwe wet op de val-
reep toch geen algemeen rookverbod in de 
horeca. Nochtans had minister van Volks-
gezondheid Laurette Onkelinx op 30 no-
vember 2009 in naam van de regering een 
Europese aanbeveling ondertekend voor 
een volledig rookverbod in de publieke 
ruimte tegen ten laatste 20125. Die aan-
beveling bevat trouwens, als bijlage, de 
FCTC-richtlijnen inzake bescherming tegen 
blootstelling aan tabaksrook (artikel 8). 

Roken is nu ook verboden in cafés die 
eten serveren, maar blijft toegestaan in 
dancings, bars, casino’s en in cafés die 
voorverpakte voedingswaren verkopen die 
minstens drie maanden houdbaar blijven. 
Opnieuw een halfslachtige wet dus, die de 
verwarring van de vroegere wetgeving ab-
soluut niet ongedaan maakt en nog altijd 
ingaat tegen het principe van gelijkheid. 
De nieuwe wetgeving vermeldt dat deze 
‘uitzondering’ wordt ingetrokken tegen 
ten laatste 1 juli 2014 en ten vroegste op 
1 januari 2012. Maar volgens tabaksex-
pert Luk Joossens van de Stichting tegen 
Kanker biedt dit geen enkele garantie dat 
het algemene rookverbod in de horeca er 
daadwerkelijk tegen die tijd ook komt. Een 
wet kan altijd worden gewijzigd. Dat ge-
beurde eerder al met de wetgeving inzake 
tabaksreclame in 2003.

De nieuwe wet beantwoordt niet aan de 
vraag van de FCTC naar eenvoudige en 
duidelijke wetgeving. De FCTC stelt bo-
vendien ook duidelijk dat er geen veilig 
niveau van blootstelling aan tabaksrook 
bestaat. Oplossingen die niet streven naar 
een 100% rookvrije ruimte, kan ze dan ook 
niet goedkeuren. De richtlijnen stellen ook 
dat artikel 8 van de Kaderovereenkomst de 
blijvende verplichting schept om zo snel 
mogelijk elke vrijstelling weg te werken 
en de bescherming volledig te maken. 
Elke partij moet ernaar streven volledige 
bescherming te bieden binnen vijf jaar 

na de inwerkingtreding van de Kaderover-
eenkomst. Zelfs als de uitzondering opge-
heven wordt op 1 januari 2012, dan nog 
houdt België zich eigenlijk niet aan de 
vooropgestelde tijdslimiet: het volledige 
rookverbod zou in principe ten laatste 
tegen 30 januari 2011 in werking moeten 
treden.

België hinkt duidelijk achterop. Achttien 
Europese landen hebben wel al een alge-
meen rookverbod: onder meer Ierland, het 
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Zwe-
den, Finland en Noorwegen. Begin 2010 
stapte de VLK naar het Grondwettelijk 
Hof om de artikelen over uitzonderingen 
in de nieuwe wet te laten schrappen. De 

wet is in strijd met het gelijkheidsbegin-
sel en het niet-discriminatiebeginsel in de 
grondwet. Er mogen uitzonderingen zijn, 
als die verzoenbaar zijn met het doel van 
de wet. Maar dat is nu niet het geval. Het 
doel is immers de volksgezondheid te ver-
beteren. En de toegestane uitzonderingen 
zijn alleen ingegeven door economische 
motieven. Het Grondwettelijk Hof deed 
nog geen uitspraak.

Zelfs de FOD Volksgezondheid vraagt zich 
letterlijk af of ‘het nieuwe onderscheid, dat 
door de wet van 22 december 2009 werd 
gemaakt tussen horeca-inrichtingen waar 
mag worden gerookt en horeca-inrichtingen 
waar niet mag worden gerookt, redelijk is. 
Met andere woorden of de nieuwe wetge-
ving het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel 
al dan niet schendt.’ Op 26 oktober hield 
de FOD een evaluatie van de toepassing 
van de nieuwe wetgeving voor de Commis-
sie voor Sociale Aangelegenheden van de 
Senaat6. Uit die evaluatie blijkt ook dat 
het rookverbod in de restaurants tussen 
2005 en 2008 geen negatieve economi-
sche impact heeft gehad. In de eerste drie 
maanden van 2010 was er ook geen sig-
nificante verschuiving tussen het aantal 
eetgelegenheden en het aantal drankgele-
genheden. Verder wijst de FOD ook op de 
positieve gevolgen voor de volksgezond-
heid die studies in Ierland en Schotland 
hebben aangetoond. De FOD pleit er dan 
ook onomwonden voor om het totale rook-
verbod ten laatste op 1 januari 2012 in 
voege te laten treden.

‘Een algemeen rookverbod is een belangrijk 
signaal aan jongeren,’ argumenteert ook 
Anne Hublet, onderzoeker aan de Univer-
siteit Gent voor de studie Health Behaviour 
in School-Aged Children (zie kadertekst). 
Het verbod helpt het roken te denorma-
liseren. ‘Een volledig rookverbod is ook 
een stimulans om te stoppen met roken,’ 
zegt tabakoloog Hedwig Boudrez van het 
UZ Gent. ‘Het kan een argument zijn om 
te stoppen en het vermindert het risico op 
herval doordat rokers op minder plaatsen in 
de verleiding komen om te roken.’ 

Dat laatste blijkt bijvoorbeeld ook uit het 
ITC Netherlands National Report van juni 
20107. Het International Tobacco Control 
Policy Evaluation Project, waar twintig lan-
den aan deelnemen (België niet), is een 
grootschalig onderzoek naar de effecten 

luk Joossens: ‘er is geen enkele garantie dat het algemene rook-
verbod in de horeca er daadwerkelijk komt tegen 2012 of 2014.’
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van tabaksontmoedigingsmaatregelen. Het 
moet de invoering van de FCTC-richtlijnen 
ondersteunen met wetenschappelijk on-
derzoek. Sinds het algemene rookverbod 
in Nederland is ingevoerd (1 juli 2008), 
is 13% van de ondervraagde volwassen 
Nederlandse rokers gestopt, 37% heeft ge-
probeerd te stoppen. 30% van de rokers 
en 13% van de stoppers gaf aan dat het 
rookverbod in openbare plaatsen hen aan 
het denken zette om te stoppen. 

 De tabakswetgeving is hoofdzakelijk een 
federale aangelegenheid, maar met het 
Decreet van 18 juli 2008 legde de Vlaamse 
overheid het roken in scholen (en CLB’s) 
verder aan banden. Roken was uiteraard al 
bij wet verboden in alle gesloten plaat-
sen toegankelijk voor leerlingen. Plaatsen 
waar leerlingen geen toegang hebben, vie-
len onder de bepalingen van roken op het 
werk. De wetgeving beschermde kinderen 
en jongeren dus tegen de gevolgen van 
gedwongen meeroken. Het decreet stelde 
vanaf 1 september 2008 in alle Vlaamse 
scholen een totaal rookverbod in. Want 
ook alle buitenruimtes van de school zijn 
sindsdien rookvrij en een aparte rookka-
mer voor leraren mag niet meer. Ook tij-
dens uitstappen kan roken niet langer. 

Het decreet vertrekt dus van de opvoe-
dende taak van de school bij het promoten 
van een rookvrije leefstijl en draagt zo bij 
tot het verder denormaliseren van het ro-
ken. Dit is een belangrijk signaal van de 
Vlaamse overheid. 

 Een tot nog toe onontgonnen terrein is 
het recht van kinderen op een rookvrije 
leefomgeving in het gezin. De VLK kwam 
als eerste op voor dit recht op haar Dag 
tegen Kanker van 18 september 20088. Uit 
een onderzoek voor de VLK door TNS-Media 
bij een representatieve groep Vlamingen 
blijkt dat in 32% van de gezinnen wordt 
gerookt. 65% van die gezinnen geeft toe 
dat dit gebeurt in bijzijn van de kinderen. 
Elke dag zitten naar schatting 116.000 
kinderen in de sigarettenrook van hun 
ouders. De VLK lanceerde een mediacam-
pagne om aandacht te vragen voor het 
probleem en de samenleving op te roepen 
om rokende ouders op hun verantwoorde-
lijkheid te wijzen. De demarche van de VLK 
zette de politici helaas (nog) niet in be-
weging. Het recht op privacy wordt aange-
haald als ‘tegenargument’ om dit probleem 

aan het pakken. De VLK zal zich blijven in-
zetten om het maatschappelijk draagvlak 
hiervoor te vergroten.

Ons land kan een voorbeeld nemen aan 
het Verenigd Koninkrijk. In februari 2010 
lanceerde de overheid haar nieuwe strate-
gie voor de strijd tegen tabaksgebruik: A 
Smokefree Future9. Een van de drie over-
koepelende doelstellingen is het bescher-
men van gezinnen en gemeenschappen 
tegen schade door tabak. Onderzoek wees 
uit dat het aantal huizen in Engeland waar 
één ouder rookte maar waar binnenshuis 
niet werd gerookt, steeg van 21% in 1996 

naar 37% in 2007 (toen het algemeen 
rookverbod in de horeca werd ingevoerd). 
Het aantal huizen waar beide ouders rook-
ten en die volledig rookvrij waren, steeg 
van 6% in 1996 naar 21% in 200710. De 
overheid wil deze percentages tegen 2020 
optrekken tot 66%. 

1.1.2. waarschuwingen, verkoop 
en reclame

 Al jaren moeten in België verkochte 
tabaksproducten op hun verpakking een 
algemene gezondheidswaarschuwing 
vermelden. De specifieke regels met be-
trekking tot de gecombineerde waarschu-
wingen voor sigarettenpakjes (foto en 
tekst) zijn recenter. Ze werden bepaald in 
het MB van 11 juli 2006 en gelden sinds 
1 januari 2007. Vanaf 1 januari 2011 ver-
vangt een nieuw MB van 28 mei 2009 het 
vorige. Er komen nieuwe gecombineerde 
waarschuwingen op de verpakking, met 
dezelfde boodschappen en foto’s als nu, 
maar aangevuld met het telefoonnummer 
van de Tabak Stop Lijn. Ook komt er een 
nieuw roteersysteem tussen de drie series 
van veertien foto’s, die samen met veer-
tien verschillende tekstuele waarschu-
wingen op de verpakking komen.

Op sigarenverpakkingen staan nog altijd 
enkel tekstuele waarschuwingen. Normaal 
zouden er tegen 1 januari 2011 ook op 
de pakjes roltabak gecombineerde waar-
schuwingen komen, maar de val van de 
regering gooide roet in het eten. Volgens 
Mathieu Capouet, expert tabaksbeleid van 

de FOD Volksgezondheid, zullen die er uit-
eindelijk wel komen, maar met vertraging. 

België toont zich hier een van de betere 
leerlingen van de klas. Het was het eer-
ste Europese land dat de gecombineerde 
waarschuwing invoerde. De richtlijnen 
voor uitvoering van artikel 11 van de FCTC 
(verpakking en etikettering) stellen echter 
dat alle tabaksproducten onder dezelfde 
regeling moeten vallen.

De richtlijnen pleiten ook voor zogenaam-
de plain of standardized packaging. Alle 
verpakkingen zouden eenzelfde lay-out 

krijgen en dus heel wat minder aantrekke-
lijk worden. Het gebruik van logo’s, kleu-
ren, merkgebonden lettertypes enzovoort 
zou verboden worden. Gezondheidswaar-
schuwingen worden zo beter zichtbaar. 
Het idee van gestandaardiseerde verpak-
kingen wint stilaan terrein in de wereld. Of 
ze in België ooit worden ingevoerd, hangt 
vooral af van het EU-beleid. De procedu-
re voor het vernieuwen van de Europese 
richtlijn 2001/37/EC, over de etikettering 
en de verpakking van tabaksproducten, is 
in 2010 opgestart.

Tabaksproducenten zijn fel gekant tegen 
gestandaardiseerde verpakkingen, weet 
Luk Joossens. Dure merken zullen er dan 
immers hetzelfde uitzien als goedkope en 
dus hun aantrekkingskracht verliezen. De 
producenten vrezen dat ze daardoor hun 
winst, die ze hoofdzakelijk op hun dure 
merken maken, kwijtspelen. Ze zullen zich 
niet zonder slag of stoot gewonnen geven 
en een felle juridische strijd voeren voor 
hun merkenrecht. Gestandaardiseerde ver-
pakkingen bestaan momenteel nog in geen 
enkel land. In Australië ligt een voorstel 
op tafel om ze vanaf 1 juli 2012 in te voe-
ren. In Uruguay bepaalt een wet al dat 
de waarschuwingen 80% van de voor- en 
achterkant van de sigarettenverpakking 
uitmaken. Bovendien is per sigaretten-
merk slechts één presentatie toegelaten. 
Zoals verwacht voeren de tabaksbedrijven 
een hevige juridische strijd tegen het 
Australische voorstel en de wetgeving in 
Uruguay. Juist omdat het zo’n moeilijke en 

Anne Hublet: ‘een algemeen rookverbod is een belangrijk signaal 
aan jongeren.‘
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misschien zelfs onmogelijke strijd wordt, 
opteren de pragmatici in de antitabaksbe-
weging voor het wellicht beter haalbare 
scenario waarbij de gezondheidswaar-
schuwingen tot 80% van de verpakking 
uitmaken. In België beslaan ze, zonder 
kader, 35% van de voorkant en 50% van 
de achterkant. Producenten hebben op de 
voorkant dus nog altijd veel ruimte om de 
aandacht af te leiden.

 In België is elke verkoop van tabaks-
producten aan jongeren onder de zes-
tien sinds 2004 verboden. In de praktijk 
blijken nog veel handelaars de wet aan 
hun laars te lappen. Dat blijkt uit een stu-
die van OIVO uit 2009, die jonge kopers 
van 12 tot 15 jaar om een pakje sigaretten 
stuurde11. In 62% van de bezochte ver-
kooppunten gingen de sigaretten zonder 
problemen over de toonbank. De contro-
leurs van de dienst tabakscontrole van de 
FOD Volksgezondheid kunnen deze tech-
niek van mystery shopping niet gebruiken. 
Zij moeten de handelaar op heterdaad be-
trappen. Volgens Paul Van den Meerssche, 
hoofd van de tabakscontrole, is dat bijzon-
der moeilijk. 

In België worden, net als in andere 
landen, de winkeliers verantwoordelijk 
gesteld en beboet. Bij de handelaars 
bestaat hierover veel ongenoegen. Zij 
vinden dat de kopers moeten worden ge-

straft, of de ouders. De overheid zou een 
ondersteunende rol kunnen spelen door 
sigarettenverkoop enkel toe te staan op 
vertoon van de identiteitskaart. Het is 
misschien ook geen slecht idee om in 
geval van overtreding de ouders van de 
jongere te waarschuwen, iets wat de con-
troleurs nu niet kunnen doen. 

 Met het oog op dit verkoopverbod legt 
een KB van 3 februari 2005 sinds 1 janu-
ari 2006 ook een aantal voorwaarden op 
voor sigarettenautomaten: die moeten in 
gesloten ruimten staan waar de tabakspro-
ducten ook op traditionele manier worden 
verkocht, ze moeten vergrendeld zijn en 
mogen alleen ontgrendeld en geactiveerd 

worden door en voor personen van zestien 
jaar en ouder. 

Het zou beter zijn sigarettenautomaten 
helemaal te verbannen. De richtlijnen voor 
artikel 13 van de FCTC stellen dat auto-
maten alleen al door hun aanwezigheid 
een vorm van reclame of promotie zijn. 
Uit onderzoek naar het verband tussen het 
tabaksbeleid en het rookgedrag van jon-
geren in een aantal Europese landen van 
Anne Hublet e.a.12 blijkt bijvoorbeeld dat 
het toelaten van sigarettenautomaten sig-
nificant verband hield met geregeld roken 
bij jongeren.

 Het verbod op tabaksreclame geldt in 
België al sinds 1 januari 1999. Helaas zijn 
er anno 2010 nog altijd enkele vormen 
van tabaksreclame mogelijk. Betreurens-
waardig is vooral dat het nog altijd is toe-
gestaan om het tabaksmerk te afficheren 
in en aan de voorgevel van tabakswinkels 
en krantenwinkels die tabaksproducten 
verkopen. De tabaksproducenten hebben 
indertijd sterk geijverd voor het behoud 
hiervan. Het is dan ook een belangrijk ver-
leidingsmiddel om nieuwe rokers te rekru-
teren onder jongeren. 

Maar ook het uitstallen van sigarettenpak-
jes op zich is een verleidingstechniek. De 
pakjes van bepaalde merken zijn zelfs zo 
gelay-out dat een speciaal visueel effect 

ontstaat wanneer ze op één rij uitgestald 
staan, legt Paul Van den Meerssche uit. Op 
veel plaatsen staan de pakjes ook op ‘stra-
tegische’ plaatsen, zoals aan de kassa in 
warenhuizen.

De richtlijnen voor artikel 13 van de FCTC 
zijn nochtans duidelijk over verkoop, re-
clame en sponsoring. Elke vorm van re-
clame en promotie moet worden verboden, 
zonder enige uitzondering. Ook het uit-
stallen van tabaksproducten in verkoop-
punten ziet de FCTC als promotie. Vooral 
jongeren zijn kwetsbaar voor het promo-
tionele effect ervan, zo stellen de richt-
lijnen. In sommige landen, zoals Ierland, 
is het uitstallen van tabaksproducten in 

verkooppunten verboden. Alleen een ver-
kooplijst is toegelaten. 

Op de koop toe telt België ook ontzettend 
veel tabaksverkooppunten. Volgens Mathi-
eu Capouet zijn er maar liefst 80.000. In 
een veel groter land als Frankrijk bijvoor-
beeld, waar de verkoop gereglementeerd 
is, zijn dat er maar om en bij de 30.000. 
Tabakswaren zijn er enkel te koop in een 
zogeheten bar-tabac. Ook in Ierland is een 
licentie nodig voor de verkoop. 

1.2. Federaal beleid
Er zijn ook nog andere federale beleids-
maatregelen genomen. We sommen de be-
langrijkste op.

1.2.1. fonds ter bestrijding van 
het tabaksgebruik
Het Federaal Plan van minister Demotte 
beloofde de oprichting van een Fonds ter 
bestrijding van het tabaksgebruik ‘dat de 
federale overheid, de gemeenschappen en 
de gewesten verenigt’. Het Fonds moest 
‘een permanente ontmoetingsplaats zijn 
voor de verschillende overheden, zodat het 
antitabaksbeleid zo ruim en zo overlegd 
mogelijk wordt gevoerd’. Het Fonds zou 
hiermee ingaan op de vraag van artikel 
5.2 van de FCTC naar een nationale co-
ordinerende organisatie voor tabakspre-
ventie.

Het Fonds kwam er inderdaad in 2004, 
maar niet op de beoogde manier. Na jaren-
lange discussies tussen de verschillende 
overheden is er nog altijd geen samen-
werkingsakkoord. Onze staatsindeling en 
bevoegdheidsverdeling maken het bestaan 
van zo’n fonds juridisch bijzonder moeilijk, 
verklaart Alexander Witpas, tabaksexpert 
van het Vlaams Agentschap Zorg en Ge-
zondheid. Tabakspreventie behoort tot de 
bevoegdheden van de gemeenschappen. 
Maar federaal geld kan niet zomaar naar 
de gemeenschappen worden overgeheveld. 
Dat betekent dat taksen die federaal op ta-
baksproducten worden geïnd, niet kunnen 
worden ingezet voor tabakspreventie, een 
in het buitenland veel gebruikte methode. 
De Vlaamse overheid duldt ook niet dat de 
federale overheid projecten voor tabaks-
preventie steunt, zonder dat zij daarbij 
een vinger in de pap heeft.

Het Fonds is bijgevolg nog altijd volle-
dig federaal. Sinds 2006 maakt het deel 

Hedwig Boudrez: ‘een volledig rookverbod is een stimulans 
om te stoppen met roken.’ 
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uit van het nieuwe Fonds tot Bestrijding 
van de Verslavingen, dat ook projecten fi-
nanciert rond het gebruik van alcohol en 
drugs. Het Fonds heeft een jaarlijks budget 
van 5 miljoen euro (afkomstig van het RI-
ZIV), waarvan minstens 2 miljoen uitslui-
tend voor acties in verband met tabaksge-
bruik. 2 miljoen euro is een peulenschil in 
vergelijking met de jaarlijkse fiscale over-
heidsinkomsten op tabakswaren. In 2009 
was dat 2,35369 miljard euro (accijnzen 
en BTW samen).13 

Tot eind 2008 beheerde de FOD Volksge-
zondheid het Fonds, maar een KB van 18 
december 2008 bracht daar verandering in. 
Vanaf 1 januari 2009 geven twee begelei-
dingscomités (één voor tabak en één voor 
verslavingen (alcohol en drugs)) advies 
over de verschillende projectaanvragen, 
waarna het RIZIV beslist welke projecten 
het financiert. Pure preventieprojecten 
maken geen schijn van kans meer, projec-
ten voor rookstopbegeleiding bijvoorbeeld 
wel. Die worden als een vorm van behan-
deling beschouwd. 

Nochtans bestond er in 2010 nieuwe hoop 
op samenwerking. In haar beleidsnota voor 
201014 beloofde minister Onkelinx werk te 
maken van een samenwerkingsakkoord 
met de gemeenschappen en gewesten ‘met 
het oog op een gezamenlijk beheer van dit 
fonds’. Dit moest het mogelijk maken om 
‘projecten, die raken aan de bevoegdheden 
van eenieder, te financieren.’ De overheden 

stelden uiteindelijk een samenwerkings-
protocol op. Dat heeft niet dezelfde kracht 
als een samenwerkingsakkoord, maar biedt 
het voordeel dat het niet door alle deel-
parlementen en de Raad van State moet 
worden goedgekeurd. Door de val van de 
federale regering in het voorjaar van 2010 

kon dit protocol niet worden ondertekend 
door de federale regering, omdat het niet 
gold als een ‘lopende zaak’.

Een kleine stap vooruit is wel dat vanaf 
2010 vertegenwoordigers van de gemeen-
schappen en gewesten aanwezig zijn als 
observator bij de bespreking van de inge-
diende dossiers in de begeleidingscomités.

1.2.2. Beleidsstructuren voor een 
meer geïntegreerd tabaksbeleid
Met de huidige structuur van het Fonds 
kunnen we niet over een ‘nationaal coör-
dinatiemechanisme voor tabakspreventie’ 
spreken. Maar de voorbije jaren zijn enkele 
beleidsstructuren in het leven geroepen 
die een meer geïntegreerd tabaksbeleid 
mogelijk moeten maken. Op de intermi-
nisteriële conferentie (ImC) Volksge-
zondheid, die al een zevental jaar be-
staat, proberen de verschillende ministers 

van Volksgezondheid de bevoegdheden op 
elkaar af te stemmen.
 
Ook de ImC Drugs en de algemene cel 
drugs, die sinds 2010 operationeel zijn, 
moeten in de toekomst een meer geïnte-
greerd tabaksbeleid bewerkstelligen. Ze 

werden geïnstalleerd naar aanleiding van 
een oud samenwerkingsakkoord voor een 
globaal en geïntegreerd drugsbeleid uit 
2002 tussen de federale overheid en de 
gemeenschappen, de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie, de Franse Ge-
meenschapscommissie en de gewesten. In 
tegenstelling tot in de IMC Volksgezond-
heid zijn in de IMC Drugs verschillende be-
leidsdomeinen vertegenwoordigd. De alge-
mene cel drugs, die tijdens de eerste IMC 
drugs werd geïnstalleerd en die de IMC’s 
moet gaan voorbereiden, wordt zelf onder-
steund door een aantal werkcellen: de cel 
gezondheidsbeleid drugs, de cel controle 
en de cel internationale betrekkingen. In 
tegenstelling tot de IMC drugs en de ande-
re cellen die de IMC drugs ondersteunen, 
bestaat de cel gezondheidsbeleid drugs al 
een jaar of zeven. Ze functioneert ook als 
voorbereidende cel voor de IMC Volksge-
zondheid. 

De FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) beschouwt het uitstallen van tabaksproducten in verkooppunten als promotie. 
Vooral jongeren zijn kwetsbaar voor het promotionele effect ervan.

Paul van den Meerssche: ‘ de pakjes van bepaalde merken siga-
retten zijn zo gelay-out dat een speciaal visueel effect ontstaat 
wanneer ze op één rij uitgestald staan.’ 
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De IMC Drugs en de algemene cel drugs 
zitten momenteel nog in een opstartfase. 
De Gemeenschappelijke Verklaring van de 
IMC Drugs dateert van 25 januari 201015. 
Het is de bedoeling dat ook de tabaks-
problematiek in deze nieuwe structuren 
aan bod komt. De algemene cel moet, in 
theorie althans, een platform bieden om 
vanuit allerlei beleidsdomeinen gesprek-
ken te voeren over alle aspecten van een 
geïntegreerde aanpak. In die zin zou de 
algemene cel drugs het langverwachte 
nationale coördinatiemechanisme voor ta-
bakspreventie kunnen worden dat de FCTC 
vraagt, al behandelt ze natuurlijk wel een 
ruimere thematiek.

1.2.3. Hulp bij tabaksontwenning
In zijn Federaal Plan beloofde minister 
Demotte ook hulp bij tabaksontwenning. 
Sinds 2005 konden zwangere vrouwen en 
hun partner een forfaitaire tegemoetko-
ming krijgen voor kosten van begeleiding 
door een tabakoloog en de partner ook 
voor de kosten van de medicamenteuze 
behandeling. Om een terugbetaling te 
kunnen aanvragen, moesten ze minstens 
acht sessies bijwonen. 

Een echt succes kunnen we de maatregel 
niet noemen. Slechts 133 vrouwen maak-
ten gebruik van het systeem. Sinds 1 ok-

tober 2009 is de maatregel naar aanleiding 
van het Nationaal Kankerplan 2008-2010 
van Onkelinx uitgebreid tot de hele bevol-
king. De voorwaarden voor terugbetaling 
zijn versoepeld. Rokers hoeven niet meer 
minstens acht sessies te volgen voor ze 
recht hebben op terugbetaling. Dat moet 
de deelnamedrempel verlagen. Alle rokers 
krijgen nu een forfait van 30 euro voor een 
eerste raadpleging bij een arts of erkend 
tabakoloog16 en 20 euro per sessie voor 
de volgende zeven raadplegingen. Voor 
zwangere vrouwen bedraagt de terugbeta-
ling 30 euro per raadpleging voor alle acht 
sessies. Om de rookstopbegeleiding beter 
toegankelijk te maken, geldt de terugbeta-
ling nu ook voor rookstopbegeleiding bij 
huisartsen en artsen-specialisten. Boven-
dien is nu ook terugbetaling mogelijk via 
het derdebetalerssysteem. Wie na een mis-
lukking een tweede poging wil onderne-
men met behulp van rookstopbegeleiding, 
komt wel pas na twee kalenderjaren op-
nieuw in aanmerking voor terugbetaling, 
tenzij bij de vorige poging niet alle sessies 
zijn opgenomen.

De nieuwe maatregel lijkt beter aan te 
slaan bij de bevolking, zo blijkt uit ge-
gevens van het RIZIV van eind september 
201017. Van oktober 2009 tot mei 2010 
stapten 3.841 rokers naar een tabakoloog 
of arts. Het aantal patiënten dat gebruik 
maakt van de eerste terugbetaalde zitting 
steeg van maand tot maand. Maar we we-
ten niet hoeveel rokers door de maatregel 
echt gestopt zijn – de belangrijkste para-
meter om de effectiviteit te evalueren.
 
De kosten voor medicamenteuze behan-
deling zijn niet langer opgenomen in de 
maatregel. Maar ook hier zijn de voorbije 
jaren stappen vooruit gezet. Sinds 1 maart 
2008 worden twee rookstopmiddelen on-
der bepaalde voorwaarden terugbetaald: 
bupropion en varenicline. 

De uitbreiding van de rookstopbegeleiding 
en de terugbetaling van rookstopmidde-
len is een goede zaak. Hiermee komt ons 
land tegemoet aan de vraag van het FCTC 
(artikel 14) om maatregelen te treffen te-
gen tabaksverslaving en het stoppen met 
roken te promoten. ‘Toch blijft de drempel 
voor sommige lagen van de bevolking nog 
altijd hoog,’ aldus Joossens. ‘Stoppen met 
roken blijft te duur voor mensen in armoe-
de.’ Varenicline, een van de geregistreerde 

rookstopmiddelen, wordt ook maar één keer 
tijdens het hele leven terugbetaald, hoewel 
doorgaans verscheidene rookstoppogingen 
nodig zijn. Toch is het ook belangrijk om de 
eigen financiële bijdrage niet helemaal uit 
te schakelen, aldus professor Boudrez. ‘Zo 
geef je aan dat stoppen niet vanzelf gaat en 
dat je er inderdaad wel iets voor moet doen.’ 

1.2.4. fiscale inkomsten uit 
tabaksproducten
De FCTC bepaalt dat de partijen zich er-
toe verbinden financiële en fiscale maat-
regelen te nemen om de consumptie van 
tabakswaren te verminderen (artikel 6). 
Op dit vlak schiet België nog altijd zwaar 
te kort. Na enkele beperkte prijsstijgingen 
sinds 2004 was er op 1 januari 2007 wel 
een belangrijke stijging van de tabaks-
prijs, van 4 naar 4,53 euro voor een pakje 
van 20 sigaretten. Tegelijk kwam er echter 
een pakje van 19 sigaretten op de markt, 
met een kostprijs van 4,30 euro, om bij de 
consument de indruk van een grote prijs-
stijging weg te nemen ...

De voorbije drie jaar is de prijs van het 
meest verkochte sigarettenmerk met 
slechts een tiental cent per jaar verhoogd. 
Kleine prijsverhogingen hebben maar een 
beperkt effect op de volksgezondheid, 
maar verhogen wel de fiscale opbrengsten 
voor de overheid en de winsten voor de 
producenten. Tabakspreventie vraagt een 
sterke prijsstijging die in één keer wordt 
doorgevoerd. Door de stijging te spreiden 
over verschillende jaren, neemt het effect 
af. Algemeen wordt aangenomen dat een 
prijsstijging van 10% in één keer een da-
ling van het verbruik met minstens 4% 
oplevert. Vooral jongeren zijn dan minder 
geneigd tabaksproducten te kopen, waar-
door de kans verkleint dat ze zware rokers 
zullen worden en blijven. 

Uit het eerder aangehaalde onderzoek van 
Anne Hublet e.a. blijkt dat hoge tabaks-
prijzen zelfs een van de weinige beleids-
maatregelen zijn die het aantal rokende 
jongeren kunnen doen dalen. ‘Vooral jon-
gens lijken er gevoelig voor, omdat zij, in 
tegenstelling tot meisjes, meestal hun siga-
retten zelf moeten kopen.’

In vergelijking met enkele buurlanden is 
de prijs van een pakje van 20 sigaretten 
in België vrij laag: 4,95 euro. In Ierland 
moeten rokers maar liefst 8,50 euro neer-

Sinds 2005 krijgen zwangere vrouwen en 
hun partner rookstopbegeleiding onder 
bepaalde voorwaarden terugbetaald. 
Sinds 2009 is de maatregel uitgebreid 
tot alle rokers.
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tellen, in het Verenigd Koninkrijk 7,70 
euro. De Fransen betalen 5,60 euro, de 
Nederlanders vanaf 1 januari 2011 5,30 
euro (stijging van 25 cent). In Duitsland 
kost een pakje evenveel als in België, de 
Luxemburgers zijn het goedkoopst af met 
4,20 euro18. Luxemburg profiteert dan ook 
uitermate van grensaankopen. 

‘Bovendien wordt in België de opkomst van 
goedkopere sigarettenmerken gestimuleerd 
door het belastingsysteem op sigaretten,’ 
aldus Luk Joossens. In België betaalt de 
verbruiker 76,34% belastingen op een 
pakje sigaretten. Het aandeel van de spe-
cifieke accijnzen is daarbij erg laag: slechts 
6,58%. Specifieke accijnzen zijn vaste be-
dragen per tabaksproduct, die alle tabaks-
producten in dezelfde mate duurder maken, 
waardoor het prijsverschil tussen merken 
verkleint. In de Europese Unie hebben al-
leen Spanje, Italië en Frankrijk een lager 
aandeel. Daarnaast worden ook nog ad 
valorem accijnzen (52,41% in België) en 
BTW (17,36% in België) geheven. Dat zijn 
proportionele belastingen die uitgedrukt 
worden in percentages van de verkoopprijs 
aan de verbruiker. ‘Ze geven de fabrikant 
meer ruimte om zijn prijs laag te houden. 
In België is die ruimte dus groot, waardoor 
grote prijsverschillen tussen merken mogelijk 
zijn. Als gevolg van dat belastingbeleid is 
het marktaandeel van de goedkopere siga-
rettenmerken in 2010 gestegen tot 28,4%. 
In 2005 was dat nog maar 16%.’ 

In landen als het Verenigd Koninkrijk en 
Ierland is het aandeel vaste accijnzen veel 
groter, waardoor het prijsverschil tussen de 
merken kleiner is19. Belastingverhogingen 
zouden via een verhoging van de specifieke 
accijnzen moeten gebeuren, waardoor alle 
sigarettenmerken duurder worden.

Op de koop toe zijn de belastingen op rol-
tabak veel lager dan op sigaretten, een 
beleid waar de meeste EU-landen zich aan 
bezondigen. In België bedroegen die in juli 
2010 49% van de prijs, tegenover 76% voor 
sigaretten. Rokers die de gewone sigaret te 
duur vinden, schakelen over op gerolde si-
garetten. Die zijn per sigaret minstens drie 
keer zo goedkoop. Mocht de overheid even-
veel taks heffen op roltabak als op sigaret-
ten, dan kan ze overschakeling voorkomen.

Het eerder aangehaalde ITC Netherlands Na-
tional Report7 staaft deze redenering. 59% 

van de ondervraagde roltabakrokers gaf aan 
dat ze hiervoor opteren omwille van de 
prijs. Bij tieners was dat maar liefst 91%. 
Na een taksverhoging op 1 juli 2008 bleek 
het aantal roltabakrokers gestegen van 32 
naar 37%. De impact van de taksverhoging 
op de volksgezondheid wordt dus voor een 
stuk tenietgedaan door de beschikbaarheid 
van goedkopere alternatieven.
 
1.2.5. Controle op de tabakswetgeving
Dankzij het Federaal Plan is een echte ta-
bakscontroledienst opgericht. In het kader 
van het Kankerplan 2008-2010 zijn nog 
zes extra controleurs aangeworven. Mo-
menteel telt de tabakscontroledienst van 
de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van 
de Voedselketen en Leefmilieu 26 contro-
leurs. Het controleren van de naleving van 
de tabakswetgeving is hun belangrijkste, 
maar wel niet hun enige taak.

De tabakscontroledienst controleert het 
rookverbod op openbare plaatsen en in 
horeca-inrichtingen in grotere openbare 
ruimten. Daarnaast controleert ze ook het 
verbod op reclame en sponsoring en het 
verbod op het aanmoedigen van tabaks-
verbruik, het verkoopverbod aan jongeren 
onder de zestien, de verdeelautomaten, de 
etikettering, de samenstelling van en de 
handel in tabaksproducten. De controleurs 
van het Federaal Agentschap voor de Vei-
ligheid van de Voedselketen zijn bevoegd 
voor de controle van de tabakswetgeving 

in de horeca, maar controleren in de prak-
tijk hoofdzakelijk eetgelegenheden. De 
controle van de tabakswetgeving is maar 
een fractie van hun taak. De controleurs 
van de FOD Volksgezondheid nemen het 
grootste deel van de drankgelegenheden 
voor hun rekening. De controle van de 
naleving van het rookverbod op het werk 
gebeurt door de FOD Werkgelegenheid, Ar-
beid en Sociaal Overleg. 

De voorbije jaren is het aantal controles 
van de tabakscontroledienst op alle terrei-
nen van de tabakswetgeving gestegen. De 
dienst slaagde er bijvoorbeeld in opvallen-

de verkoopstands van tabak op muziekfes-
tivals, een verdoken vorm van sponsoring, 
vrijwel volledig te doen verdwijnen. 

Tijdens de eerder vermelde evaluatie van 
de toepassing van het nieuwe rookverbod 
in de Senaat verstrekte de FOD Volksge-
zondheid cijfers over de naleving van het 
rookverbod tijdens het eerste trimester 
van 20106. Ruim 11.100 plaatsen werden 
gecontroleerd. Globaal gezien was 71,5% 
van alle horecazaken en openbare plaat-
sen in orde. Drankgelegenheden, de enige 
plaatsen waar nog mag worden gerookt, 
scoorden het slechtst. Slechts 52,5% van 
de cafés was in orde met de rookwetge-
ving. Ook de casino’s doen het slecht. Bij 
een tweede controle in april en mei waren 
4 van de 9 casino’s nog niet in orde. Eet-
gelegenheden en andere horecazaken de-
den het veel beter. 76% was bij een eerste 
controle al in orde. In 76,5% van alle an-
dere rookvrije ruimtes, zoals jeugdhuizen 
en sportcentra, werd de rookwetgeving 
goed nageleefd. Ook de rokers zelf volgen 
de wetgeving vrij goed op. Globaal gezien 
houdt 91% van de rokers zich aan de wet. 
In de jeugdhuizen wordt de wet het minst 
goed nageleefd door de rokers zelf: 81,8%. 
Dat komt door de verwarring met de jeugd-
cafés, waar wel mag worden gerookt. 

De halfslachtige wetgeving bemoeilijkt 
het werk van de controleurs, vertelt Paul 
Van den Meerssche. Bij een duidelijk, al-

gemeen rookverbod zou de wetgeving veel 
beter worden nageleefd. Het is tekenend 
dat juist daar waar nog (onder bepaalde 
voorwaarden) mag worden gerookt, de 
grootste inbreuken op de wetgeving wor-
den opgetekend. De FOD vermeldt enkele 
knelpunten, zoals het onduidelijke onder-
scheid tussen café en jeugdhuis en tussen 
drankgelegenheden en eetgelegenheden, 
tussen horeca-inrichtingen in sportruim-
ten en horeca-inrichtingen in ontspan-
ningsruimten en tussen casino’s en speel-
zalen. In het tweede geval geldt telkens 
een rookverbod, in het andere niet. Bo-
vendien wordt ook voortdurend het prin-

Mathieu Capouet: ‘België telt ontzettend veel tabaksverkoop-
punten: maar liefst 80.000 tegenover om en bij de 30.000 in 
frankrijk.’ 
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cipe in de huidige wetgeving van ‘eten en 
roken gaan niet samen’ omzeild.

‘Zolang je met een slechte wetgeving zit, is 
ze ook moeilijk toepasbaar,’ aldus Luk Joos-
sens. ‘We hebben dan ook eerst en vooral 
een goede, duidelijke wetgeving nodig. De 
invoering ervan moet goed worden voor-
bereid, met een grootschalige mediacam-
pagne voor de horeca en het grote publiek. 

De eerste maanden na de invoering is een 
goede controle vereist. Ierland, Schotland 
en Engeland gingen op die manier te werk. 
Daar werd ook voor en na de invoering van 
het rookverbod wetenschappelijk onderzoek 
verricht naar verschillende parameters.’  Zo 
is er onderzoek verricht naar het roken 
thuis na de invoering van het rookverbod.

1.2.6. Geen federaal tabaksplan 
meer, wel een kankerplan
Het Federaal Plan van Demotte kreeg geen 
opvolger. Nochtans is het ontbreken van 
een nationaal plan in strijd met artikel 5.1 
van de FCTC. Opvolgster Onkelinx liet wel 
een Nationaal Kankerplan 2008-201020 uit-
tekenen. Dit Kankerplan kwam aan bod in 
vorige edities van het onderzoeksrapport 
(2008 en 2009) 21. Het besteedt ook aan-
dacht aan tabakspreventie (initiatief 1).

De teleurstelling was groot toen bleek 
dat het Kankerplan geen duidelijke keu-
ze durfde te maken voor een algemeen 
rookverbod in de horeca. Als troostprijs 
beloofde Onkelinx wel een evaluatie van 
het toenmalige rookverbod (dat van kracht 
bleef tot en met 31 december 2009) en 
een debat in het parlement. Ofschoon de 
evaluatie van de FOD Volksgezondheid on-
dubbelzinnig koos voor een uitbreiding 
van het rookverbod naar cafés, kwam dat 
er niet. De in initiatief 1 aangekondigde 
terugbetaling van raadplegingen voor 
hulp bij tabaksontwenning voor alle rokers 
kwam er wel, alsook de beloofde verster-
king van de controles op de tabakswetge-
ving (voor beide zie hoger). Maar al bij al 
is het aandeel van tabakspreventie in het 
Kankerplan bijzonder karig. Nochtans is 
tabak veruit de belangrijkste oorzaak van 
kanker en kankersterfte ...

We hopen dan ook dat het nieuwe Kan-
kerplan, dat het nieuwe Kankercentrum 
(initiatief 32 van het eerste Kankerplan) 
voorbereidt, wel een aantal noodzake-
lijke beslissingen zal nemen en ook con-
crete doelstellingen zal formuleren. Deze 
laatste ontbraken zowel in het Federaal 
Plan als in het Kankerplan. De Basistekst 
langetermijnvisie, een document met een 
voorlopige lijst van initiatieven22, bevatte 

een aantal veelbelovende voorstellen zo-
als het verminderen van het aantal ta-
baksverkooppunten, een accijnsverhoging 
voor tabak, gelijke accijnzen op alle ta-
baksproducten en het doorvoeren van een 
algemeen rookverbod. Maar helaas vonden 
we daar niet veel van terug in Het plan 
voor geïntegreerde acties met het oog op 
het optimaliseren van de kankerbestrijding 
in België 2011-201323, dat in september is 
voorgesteld aan de leden van het begelei-
dingscomité van het Kankercentrum24: we 
vinden geen verwijzing naar hogere ac-
cijnzen of een algemeen rookverbod meer, 
wel het ‘afstemmen [van de] regelgeving 
ter bestrijding van het tabaksgebruik.’ On-
der die maatregel staat een oproep tot een 
reclameverbod in handelszaken die tabak 
verkopen en een verscherping van de re-
gels voor etikettering van sigaretten naar 

alle tabaksproducten. Andere voorstellen 
zijn een voortzetting van de bestaande 
initiatieven, ondersteuning van de oplei-
ding van tabakologen, innoverende initia-
tieven ter aanmoediging van rookstop en/
of vermindering van de blootstelling aan 
passief roken en een structurele financie-
ring voor de Tabak Stop Lijn. Het defini-
tieve Kankerplan was op het moment van 
eindredactie nog niet voorgesteld.

1.3. Vlaams beleid
De Vlaamse overheid is bevoegd voor ta-
bakspreventie. Welk beleid voerde Vlaan-
deren sinds 2004?

Het VLK-artikel uit 2004 betreurde dat de 
gezondheidsdoelstelling over tabak 1998-
2002 niet was gehaald. Het aantal rokers 
moest met 10% dalen. In 1998 rookte 
27% van de Vlaamse bevolking, in 2002 
26%25. In het buitenland, bijvoorbeeld 
in een aantal Amerikaanse staten, blijkt 
een substantiële daling van het aantal ro-
kers nochtans mogelijk te zijn. Maar die 
beschikken over een gigantisch budget, 
waardoor een intensief programma van 
tabakspreventie, met onder meer groot-
schalige tabaksontmoedigingscampagnes, 
mogelijk was.

In Europa zijn er geen dergelijke budget-
ten voor de strijd tegen tabaksgebruik, 
zelfs niet in modellanden als het Verenigd 
Koninkrijk. ‘Als je iets wilt bereiken, moet je 
er veel geld tegenaan gooien, over verschei-
dene jaren,’ stelt Luk Joossens. Hij schreef 
mee aan het rapport Progress in Tobacco 
Control in 30 European Countries, 2005 to 
200726. Dat adviseert dat landen minstens 
3 euro per hoofd besteden aan de strijd 
tegen tabaksgebruik. In 2006 spendeerden 
alleen het Verenigd Koninkrijk, IJsland en 
Zwitserland meer dan 1 euro per hoofd. 
België gaf slechts 0,37 eurocent per hoofd 
uit. Dat komt neer op ongeveer 4 miljoen 
euro (2 miljoen euro federaal (Fonds), on-
geveer 1 miljoen van Vlaanderen en onge-
veer 1 miljoen van Wallonië). 

Op 6 maart 2009 keurde de Vlaamse Re-
gering het Vlaams Actieplan tabak, al-
cohol en drugs 2009-201527 goed – met 
daaraan gekoppeld een nieuwe gezond-
heidsdoelstelling. De basis hiervoor werd 
gelegd op de Gezondheidsconferentie van 
2006. De nieuwe doelstelling luidt: ‘Het 
realiseren van gezondheidswinst op be-

luk Joossens: ‘stoppen met roken blijft te duur voor 
mensen in armoede.’

De doelgroep van mensen in armoede 
en kansarmen telt aanzienlijk meer 
rokers, die bovendien sterker verslaafd 
zijn en het dus moeilijker hebben om 
te stoppen. 
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volkingsniveau door tegen het jaar 2015 
het gebruik van tabak, alcohol en illegale 
drugs terug te dringen.’ Dat betekent voor 
tabak onder meer: voorkomen dat iemand 
begint te roken; de beginleeftijd uitstel-
len; vroegtijdige aanpak stimuleren en een 
gezonde leefomgeving waarborgen. 

Voor tabak omschrijft de doelstelling de 
volgende specifieke streefdoelen:
- Bij personen van 15 jaar en jonger is het 

percentage rokers niet hoger dan 11%. 
- Bij personen van 16 jaar en ouder is het 

percentage rokers niet hoger dan 20%.

Als referentiemetingen gebruikt de over-
heid enerzijds het percentage leerlingen 
tussen 12 en 16 dat het voorbije jaar 
heeft gerookt, opgemeten door de VAD-
leerlingenbevraging 2004-2005 (14,2%) 
en anderzijds het aantal dagelijkse rokers 
in Vlaanderen in 2004 volgens de Gezond-
heidsenquête (27%) (voor cijfermateriaal 
zie tabellen 1a en 1b, voor uitleg over de 
cijfers zie de kadertekst).

Het Actieplan geeft toe dat meer middelen 
nodig zijn. Sinds 2005 waren de investe-
ringen in maatregelen tegen tabak, alco-
hol en drugs al gestegen: van 4.262.046 
in 2005 naar 6.163.655 in 200828. Het 

Actieplan voorziet nu een uitbreiding aan 
middelen van 2,25 miljoen euro over de 
duurtijd van het Actieplan. Tegen 2015 
moet er dus 2,25 miljoen euro extra per 

jaar worden geïnvesteerd. De koek wordt 
verdeeld over tabak, alcohol en drugs. Wat 
precies naar tabak gaat, is haast onmoge-
lijk te berekenen, aldus Alexander Witpas. 
De verscheidene organisaties die subsidies 
van de overheid ontvangen, zijn met veel 
meer bezig dan tabak. Heel wat preventie-
methodieken nemen in hun aanpak tabak, 
alcohol en drugs samen op, een trend die 
in de toekomst zal toenemen.

We komen dus lang niet aan de aanbevo-
len investering van 3 euro per hoofd. Het 
is ook niet echt realistisch om te denken 
dat dit in de nabije toekomst wel zo zal 
zijn, zeker niet met het huidige budget 
voor preventieve gezondheidszorg en in 
deze tijd van besparingen. Het volledige 
budget voor preventieve gezondheidzorg 

in Vlaanderen bedraagt slechts om en 
bij de 24 miljoen euro, zegt Witpas. 2,25 
miljoen euro is in die optiek een serieuze 
uitbreiding, al blijft het erg weinig. Het 

preventiebudget is een peulenschil van 
het volledige budget van Welzijn, Volks-
gezondheid en Gezin, dat om en bij de 3,8 
miljard bedraagt. 

Met een Actieplan en gezondheidsdoel-
stelling komt Vlaanderen in elk geval te-
gemoet aan de normen van de FCTC (ar-
tikel 5.1). Zoals de Kaderovereenkomst 
voorschrijft, kiest het voor een integrale 
aanpak: het gelijktijdig invoeren van een 
reeks elkaar ondersteunende maatregelen 
waarvan de effectiviteit bewezen is. Om 
de vooropgestelde gezondheidsdoelstel-
ling te bereiken, wil het Actieplan de inte-
grale beleidsvisie in de praktijk brengen in 
verschillende sectoren en bij de verschil-
lende doelgroepen. Het Actieplan stelt 
twee soorten krachtlijnen voor: struc-

Anne Hublet: ‘vooral jongens lijken gevoelig voor hoge tabaks-
prijzen, omdat zij, in tegenstelling tot meisjes, meestal hun 
sigaretten zelf moeten kopen.’

Tabel 1a. Aantal rokers van 15 jaar en ouder (bron: gezondheidsenquête België 2004 en 2008, Wetenschappelijk Instituut Volksgezond-
heid (WIV), Brussel)

België Vlaanderen

2004 2008 2004 2008

Aantal dagelijkse rokers 15 jaar en ouder 24% 21% 23% 19%

Aantal occasionele rokers 15 jaar en ouder 4% 4% 4% 4%

Totaal aantal rokers 15 jaar en ouder 28% 25% 27% 23%

(blauw = evolutie subgezondheidsdoelstelling tabaksgebruik Vlaanderen bij personen van 15 jaar en ouder)

Tabel 1b. Evolutie van de subgezondheidsdoelstelling tabaksgebruik bij personen van 15 jaar en jonger (bron: VAD-leerlingenbevraging, 
syntheserapport 2008-2009)

Tabaksgebruik laatste jaar ‘04-’05 ‘05-’06 ‘07-’08 ‘08-’09

Leerlingen jonger dan 16 jaar 14,2% 12,8% 15% 13,7%

Tabel 1c. Vergelijking aantal rokende jongens en meisjes in Vlaanderen en Wallonië (bron: HBsC international report from the 2005/2006 
survey)

Vlaanderen Wallonië

jongens meisjes jongens meisjes

11-jarigen die minstens 1 keer per week roken <0,5% <0,5% 1% 1%

13-jarigen die minstens 1 keer per week roken   4%   4% 6% 5%

15-jarigen die minstens 1 keer per week roken 18% 17% 14% 17%
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1. gegevens over rookgedrag: wie van de drie?
Zowel het Onderzoekers- en Informatiecentrum van de Verbrui-
kersorganisaties (OIVO) als het enquêtebureau IPSOS (in op-
dracht van de Stichting tegen Kanker) houden jaarlijks enquêtes 
naar het rookgedrag. Daarnaast beschikken we ook over gegevens 
van de vierjaarlijkse Gezondheidsenquête België (van het federale 
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid), waarvan de recent-
ste, uit 2008, dit jaar zijn verschenen29. 

De cijfers van deze drie bronnen lopen de jongste jaren sterk 
uiteen. Volgens de IPSOS-enquête30 telde België in 2008 maar 
liefst 30% dagelijkse rokers, volgens de OIVO-enquête31 waren 
er slechts 20%. De Gezondheidsenquête kwam uit op 21% dage-
lijkse rokers voor 2008. In 2009 noteerde de IPSOS-enquête een 
onrustbarende 32%, terwijl OIVO het nog altijd op 20% hield. 

Ook de cijfers voor Vlaanderen verschillen sterk. De Gezondheid-
senquête telde in 2008 19% dagelijkse rokers, de IPSOS-enquête 
kwam uit op 30% in 2009. De cijfers van OIVO voor Vlaanderen 
komen met 18% (2008) en 19% (2009) opnieuw overeen met de 
cijfers van de Gezondheidsenquête.

Vergelijken we het aantal jonge dagelijkse rokers (15-24 jaar), 
dan komen de cijfers van IPSOS en de Gezondheidsenquête wel 
overeen. IPSOS noteerde in 2009 30% mannelijke en 19% vrou-
welijke dagelijkse rokers in deze leeftijdsklasse, met een alge-
meen totaal van 26%. De Gezondheidsenquête kwam uit op res-
pectievelijk 29, 21 en 25%. 

Op welke cijfers moeten we afgaan? De auteurs van de Gezond-
heidsenquête wijzen erop dat de IPSOS-studie als enige een toe-
name van het rookgedrag aantoont en de neiging heeft om het 
tabaksgebruik te overschatten. Bovendien lijkt ook op Europees 
niveau veeleer een daling aan de gang. Daarnaast suggereren ook 
de verkoopcijfers van de tabaksproducten in ons land dat het 
aantal rokers daalt. Zowel de verkoop van sigaretten als sigaren 
en – in mindere mate – roltabak neemt af. 

De Vlaamse overheid baseert zich voor het aantal volwassen ro-
kers op de cijfers van de Gezondheidsenquête. Ook wij gebruiken 
de gegevens van de Gezondheidsenquête. 

Ook voor gegevens over rookgedrag van jongeren van 15 jaar en 
jonger kunnen we een beroep doen op drie studies: de studie 
Jongeren en Gezondheid van de Universiteit Gent die (samen met 
een door de ULB uitgevoerd Waals onderzoek) deel uitmaakt van 
de internationale studie Health Behaviour in School-aged Children 
(HBSC), de ESPAD-studie (European School survey Project on Alco-
hol and other Drugs, waarvan de cijfers voor Vlaanderen verzameld 
worden door de VUB) en de volledig Vlaamse VAD-leerlingenbe-
vraging (VAD = Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproble-

men). Voor het Vlaamse luik van de drie studies, gefinancierd 
door de Vlaamse overheid, is er nu een samenwerkingsprotocol. 
De studies, die op verschillende tijdstippen bevragen, zullen wat 
meer op elkaar worden afgestemd, zowel voor het complemen-
taire als het gemeenschappelijke gedeelte. Op die manier zullen 
cijfers over jongeren beschikbaar zijn over verscheidene jaren. 

2. grotendeels positieve evolutie
Leggen we de cijfers van de Gezondheidsenquête van 2004 en 
2008 naast elkaar (Tabel 1a), dan zien we dat het totaal aantal 
(dagelijkse en occasionele) rokers zowel in België als in Vlaande-
ren is gedaald: van 28 naar 25% in België, van 27 naar 23% in 
Vlaanderen. De daling tussen 2004 en 2008 is bovendien groter 
dan de jaren daarvoor. In 1997 waren er nog 30% rokers in België, 
in 2001 29%. In 1997 rookten nog 29% van de Vlamingen, in 
2001 nog 28%. Een positieve evolutie dus.

De daling situeert zich bij het aantal dagelijkse rokers, het aantal 
occasionele rokers (in 2004 en 2008 4% in België en Vlaanderen) 
bleef gelijk. Het aantal zware rokers (20 sigaretten of meer per 
dag) schommelde van 1997 tot 2004 rond de 10% in België, in 
2008 kunnen nog we 7% als zware roker bestempelen. 

Minder rooskleurig zijn de recentste cijfers voor de leeftijdscate-
gorie 15 tot 25 jaar. Hoewel het aantal rokers daalde van 32% in 
1997 naar 25% in 2008, kunnen we niet van een echte vooruit-
gang spreken sinds 2004, toen het percentage op 26% lag.

Met 23% rokers van 15 jaar en ouder (alle volwassen rokers) lijkt 
Vlaanderen alvast op goede weg om een van de twee subgezond-
heidsdoelstellingen voor tabak in 2015 te halen. Voor het ta-
baksgebruik bij jongeren is de situatie minder rooskleurig. Het 
percentage rokers jonger dan 16 dat het voorbije jaar heeft ge-
rookt, geeft volgens de VAD-leerlingenbevraging (Tabel 1b) sinds 
schooljaar 2004-2005 geen duidelijke trend weer, maar vertoont 
lichte schommelingen rond eenzelfde waarde. Tijdens het school-
jaar 2008-2009 bedroeg de parameter 13,7%. 

Eind 2010 werden nieuwe gegevens verwacht van de HBSC-studie, 
die nu om de vier jaar wordt uitgevoerd. Tabel 1c geeft de gege-
vens uit 2006 van de HBSC-studie over wekelijks roken voor de 
11-, 13- en 15-jarigen in Vlaanderen en Wallonië.

Het rapport ‘Gezondheid en samenleving’ van de Gezondheidsen-
quête bevat ook een aantal gegevens over meeroken32. Ook hier 
merken we een positieve evolutie. Zowel thuis, op het werk als in 
openbare plaatsen of het openbaar vervoer roken steeds minder 
Belgen en Vlamingen mee.

(mEE)ROKEn In BELgIë En VLAAnDEREn
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turele krachtlijnen die aangeven welke 
randvoorwaarden moeten zijn voldaan en 
strategische krachtlijnen die aangeven wat 
inhoudelijk op het terrein moet gebeuren. 
Een Vlaamse Werkgroep tabak, alcohol en 
drugs leidt de uitvoering van het Actieplan 
in goede banen. 

‘Een prioriteit van het Actieplan is het op-
stellen van een goed organogram,’ legt 
Witpas uit. De effectiviteit van het beleid 
hangt immers af van de mate waarin acties 
op een gecoördineerde manier worden uit-
gevoerd. Het Actieplan voorziet daarom ook 
een partnership met lokale besturen en be-
oogt daarbij een gezamenlijke inbreng van 
middelen. Op die manier moet de slagkracht 
vergroten. Het is namelijk niet de bedoe-
ling dat een meerinvestering aan Vlaamse 

kant leidt tot een minderinvestering door 
lokale besturen. Grootste nood en grootste 
kost zijn een optimale en doelmatige aan-
wending en de uitbreiding van de capaci-
teit voor uitvoering op het terrein.

Het Actieplan beoogt onder meer extra 
aandacht voor vroeginterventie en de 
uitbouw van de rookstopbegeleiding. Zes 
rookstopregisseurs hebben inmiddels het 
rookstopaanbod in kaart gebracht. Ze 
moeten ervoor zorgen dat de blinde vlek-
ken in het aanbod worden opgevuld. 

Hedwig Boudrez vindt dat er ook dringend 
onderzoek moet gebeuren naar de vraag 
naar rookstopbegeleiding. ‘Daar hebben we 
nu totaal geen zicht op. Een roker kan wel 
de intentie hebben om te stoppen, maar 

onderneemt daarvoor nog geen poging. Ook 
doen niet alle stoppers een beroep op rook-
stopbegeleiding.’ Alexander Witpas deelt 
zijn mening. Het Actieplan moet dit soort 
‘marketingonderzoek’ mogelijk maken.

De voorbije jaren zijn heel wat effectie-
ve methodieken over tabak ontwikkeld, 
vooral voor het onderwijs. Dat gebeurde 
via de partnerorganisaties van de Vlaamse 
overheid, zoals het Vlaams Instituut voor 
Gezondheidspromotie en Ziektepreven-
tie (VIGeZ). Een van de krachtlijnen van 
het Actieplan is nu ook de ‘systematische 
aandacht voor specifieke doelgroepen en 
genderverschillen’. Dat betekent onder 
andere meer aandacht voor mensen in ar-
moede en kansarmen. Die doelgroep telt 
aanzienlijk meer rokers, die bovendien 

Kinderen hebben recht op een rookvrije leefomgeving thuis. De overheden ondernemen niets wezenlijks om de duizenden kinderen 
te beschermen die elke dag in de rook van hun ouders zitten.
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sterker verslaafd zijn en het dus moei-
lijker hebben om te stoppen. Volgens 
Witpas wordt het een grote uitdaging om 
goede, doeltreffende programma’s te ont-
wikkelen om deze moeilijke doelgroep te 
bereiken. 

Het is de bedoeling dat tijdelijke en lokale 
implementatieprojecten die in het kader 
van het Actieplan werden goedgekeurd 
de komende jaren na afloop worden geïn-
tegreerd in vaste structuren en naar heel 
Vlaanderen worden uitgebreid, tenminste 
als hun effectiviteit is bewezen. Dat is 
nu bijvoorbeeld het geval voor het VIGeZ-
pilootproject 24 uur niet roken, dat vanaf 
2011 in heel Vlaanderen zal plaatsvinden. 
Dat project is gericht op het stimuleren 

van een rookstop bij de Vlaamse bevol-
king, maar in het bijzonder ook bij mensen 
in armoede.

Vlaanderen weet dat het zijn gezondheids-
doelstelling niet zonder federale hulp 
zal kunnen halen. Het heeft immers niet 
alle troeven in handen voor een integrale 
strategie. Zo is Vlaanderen niet bevoegd 
voor tabaksprijzen, tabaksreclame, etiket-
tering en het invoeren van een algemeen 
rookverbod. Het Actieplan wijst er dan ook 
op dat een effectief Vlaams beleid moet 
worden versterkt op het federale niveau. 
De structuren die eerder in dit artikel aan 
bod kwamen, zouden in principe een geïn-
tegreerd beleid mogelijk moeten (helpen) 
maken. 

2. OnzE COnCLUsIEs
Op het gebied van het tabaksbeleid zijn 
een aantal stappen vooruit gezet. Maar 
heeft ons land al voldoende zijn best ge-
daan na vijf jaar FCTC? We geven onze con-
clusies vanuit onze eigen prioriteiten voor 
een rookvrije toekomst. Tabel 2 biedt een 
meer uitgebreid en schematisch overzicht.

Voor de VLK zijn het beperken van de 
instroom van jonge rokers en het recht 
op een rookvrije omgeving absolute 
prioriteiten. Daar is immers de grootste 
‘gezondheidswinst’ te boeken. Door de in-
stroom te stoppen, zal het aantal rokers 
stelselmatig dalen. Wie niet begint te 
roken en wie niet aan tabaksrook wordt 

Tabel 2

Balans van het tabaksbeleid na vijf jaar FCTC, op basis van de prioriteiten van de VLK: de instroom van jonge rokers beperken en een 
rookvrije omgeving garanderen

FCTC en richtlijnen België Vlaanderen

Algemeen rookverbod  

- Artikel 8 (bescherming tegen blootstelling  
tabaksrook) en richtlijnen

- geen algemeen rookverbod in de  
publieke ruimte 

- geen aandacht voor recht van kinderen 
op rookvrije thuisomgeving 

- Volledig rookverbod in scholen, ook 
buiten 

- Geen aandacht voor recht van kinderen op 
rookvrije thuisomgeving 

Maatregelen om de verkoop van tabakswaren aan 
banden te leggen en de vraag naar tabak te  
verminderen

- Artikel 13 (reclame, promotie en sponsoring)  
en richtlijnen

- Artikel 16: verkoop aan en door minderjarigen

- affiches in handelszaken 
- uitstalling tabakswaren  
- sigarettenautomaten 
- tabakswaren overal te koop 

n.v.t.*

- Artikel 6: prijzen en taksen - ongunstig belastingssysteem,  
geen grote prijsverhogingen 

n.v.t.

Grootschalige, langdurende campagnes

-  Artikel 12 (educatie, communicatie, training en 
publiek bewustzijn)

- te beperkt budget, niet intensief 
genoeg 

- te beperkt budget, niet intensief  
genoeg 

Andere maatregelen

- Artikel 5.1 en 5.2 (algemene verplichtingen):  
allesomvattend actieplan nationaal  
coördinatiemechanisme

- Kankerplan, geen tabaksplan meer 
- Kankerplan zonder concrete doelstellin-

gen en zonder eis van rookverbod 
- nog geen operationeel nationaal  

coördinatiemechanisme 
- te weinig evaluatie 

- Actieplan met concrete doelstellingen  
maar met te weinig financiële slagkracht. 
Bevoegdheid te beperkt: 

- te weinig evaluatie 

- Artikel 11: verpakking en etikettering van 
tabakswaren (gezondheidswaarschuwingen)

- voldoende grote gezondheidswaarschu-
wingen op tabakswaren 

n.v.t.

* niet van toepassing
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blootgesteld,  wordt ook niet geconfron-
teerd met de gezondheidsgevolgen ervan. 
Wanneer we het voorbije beleid zo bekij-
ken, komen we tot een aantal teleurstel-
lende conclusies:

 het is onbegrijpelijk dat er ondanks een 
federaal tabaksplan en daarna een kanker-
plan nog altijd geen volledig rookverbod 
in de horeca is. Een kankerplan dat niet ex-
pliciet pleit voor een volledig rookverbod, 
is dweilen met de kraan open. Het is een 
onmisbare schakel in de denormalisatie 
van het roken. Het café is de ontmoetings-
plaats voor jonge mensen bij uitstek en 
fungeert als belangrijke rekruteringsplaats 
voor nieuwe rokers. De overheid geeft hier 
een fout signaal en schiet bovendien tekort 
in de bescherming van de gezondheid van 
haar burgers. 

 Ons land neemt ook onvoldoende 
maatregelen om de verkoop van tabaks-
waren aan banden te leggen. Ze zijn 
overal te koop, jongeren raken ondanks 
de opgelegde maatregelen gemakkelijk 
aan sigaretten en worden bovendien nog 
altijd op allerlei manieren verleid door de 
tabaksindustrie: tabakswaren staan op 
strategische plaatsen in de handelszaken 
naar hen te lonken. Binnen en net buiten 
de handelszaken lopen ze bijna letter-
lijk tegen de nog altijd toegelaten affi-
ches van tabaksmerken aan. België krijgt 
daarnaast ook een onvoldoende voor zijn 
prijs- en taksenbeleid. 

 De overheden van dit land ondernemen 
niets wezenlijks om de duizenden kinderen 
te beschermen die elke dag in de rook van 
hun ouders en/of andere familieleden zit-
ten. Kinderen van rokende ouders lopen veel 
meer risico om later zelf roker te worden. 

 Vijf jaar na de invoering van het FCTC 
is er nog altijd geen echt nationaal co-
ordinatiemechanisme operationeel, dat 
een samenhangend beleid waarborgt. Het 
tabaksfonds maakte zijn oorspronkelijke 
belofte niet waar en de beleidsstructuren 
die een geïntegreerde aanpak moeten hel-
pen waarborgen, zijn nog altijd niet ope-
rationeel. 

 De budgetten voor tabakspreventie zijn 
bedroevend laag. Waar blijven de inten-
sieve, langdurige campagnes die mee het 
roken moeten denormaliseren?

 meten is weten. De effecten van het 
gevoerde tabaksbeleid worden weinig tot 
niet geëvalueerd. 

3. nAAR EEn ROOKVRIjE 
TOEKOmsT: TIEn 
BELEIDsVOORsTELLEn

De verschillende overheden moeten voor 
de VLK dringend werk maken van de vol-
gende punten.

1. De verschillende overheden en be-
leidsdomeinen moeten beter samen-
werken om de strijd tegen tabak op 
een integrale manier aan te pakken. 
De FCTC moet als leidraad dienen voor 
een samenhangend beleid dat tot doel 
heeft in de eerste plaats de instroom 
van jonge nieuwe rokers te stoppen 
en iedereen het recht op een rook-
vrije omgeving te garanderen en in de 
tweede plaats elke roker te motiveren 
en te helpen om te stoppen. 

2. De uitzonderingen op het huidige 
rookverbod moeten zo snel mogelijk 
verdwijnen. Een nieuw kankerplan 
kan niet zonder de onmiddellijke 
invoering van een algemeen rook-
verbod. Die invoering moet goed 
worden voorbereid, met een dege-
lijke campagne bij de horeca en het 
grote publiek. De naleving ervan 
moet streng worden gecontroleerd 
en overtredingen moeten hard wor-
den aangepakt.

3. Er zijn te veel tabaksverkooppunten 
in België. De verkoop van tabaks-
waren moet aan banden worden ge-
legd, bijvoorbeeld door het invoeren 
van een licentie om tabakswaren te 
verkopen. Tabakswaren verkopen 
mag enkel op vertoon van de iden-
titeitskaart van de koper, zodat het 
verkoopverbod voor jongeren onder 
de zestien beter wordt nageleefd. Si-
garettenautomaten moeten verboden 
worden. 

4. Het afficheren van tabakswaren in en 
rond handelszaken die tabakswaren 
verkopen, moet worden verboden. Dat 
geldt ook voor het uitstallen van ta-
bakswaren.

5. Er moeten gelijke taksen komen op 
alle tabakswaren en het aandeel van 
de specifieke accijnzen moet omhoog, 
zodat prijsverschillen tussen tabaks-
producten en tussen sigarettenmerken 
vervagen. Prijsverhogingen moeten 
minstens 10% van de verkoopprijs be-
dragen.

6. De voorbije jaren zijn maatregelen ge-
nomen om het recht op een rookvrije 
omgeving in de publieke ruimte te 
garanderen. Helaas blijft een belang-
rijke, niet-mondige groep in de kou 
staan: kinderen van rokende ouders. 
Het wordt tijd dat onze overheden 
aandacht hebben voor het recht van 
kinderen op een rookvrije leefomge-
ving thuis. 

7. Voor een effectief tabakspreventie-
beleid moeten de huidige budgetten 
omhoog. Om echt impact te hebben, 
zijn immers intensieve, meerjarige 
campagnes nodig: zowel massame-
diacampagnes gericht op de denor-
malisatie van het roken als voorlich-
ting op maat van de verschillende 
doelgroepen, zoals armen en kansar-
men.

8. Voor mensen die in armoede leven, 
zijn rookstopbegeleiding en rook-
stopmiddelen nog altijd te duur. Deze 
doelgroep telt nochtans de meeste 
en ook zwaarst verslaafde rokers. De 
overheid moet de financiële drempel 
om te stoppen met roken voor deze 
doelgroep verder verlagen.

9. Voor tabakskwesties die vooral op EU-
niveau worden geregeld, zoals etiket-
tering en verpakking, moet België mee 
pleiten voor gedurfde en vergaande 
regelgeving (zoals gestandaardiseerde 
verpakkingen) in de strijd tegen ta-
baksverbruik.

10. We hebben nood aan meer en duidelij-
ker meetgegevens. Het Kankercentrum 
moet die taak op zich nemen. België 
zou bijvoorbeeld in het ICT Policy Eva-
luation Project kunnen stappen. Op 
die manier kan het de effecten van 
zijn tabaksbeleid evalueren en verge-
lijken met andere landen. 
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Uit contacten van de Vlaamse Liga tegen Kanker met zorgver-
strekkers, bijvoorbeeld voor een onderzoek over de organisatie 
van de psychosociale zorg in de Vlaamse ziekenhuizen1 en voor 
een exploratieronde over de psychosociale zorgnoden in onze 
ziekenhuizen, blijkt dat de medische en psychosociale zorg voor 
patiënten met een kanker van het neus-, keel- en oorgebied 
(NKO-kanker) een grote uitdaging vormt. Bovendien is er tot nu 
toe in Vlaanderen weinig onderzoek uitgevoerd over de psycho-
sociale problemen van patiënten met een NKO-kanker. Daarom 
gaat het onderzoeksrapport dit jaar dieper in op de psychosociale 
problemen die mensen met een NKO-kanker ervaren en de knel-
punten in de zorg voor deze patiënten. 

Met neus-, keel- en oorkankers bedoelen we alle tumoren die bo-
ven het niveau van de sleutelbeenderen liggen, met uitzondering 
van gezwellen in de hersenen en het ruggenmerg5. Binnen de 
NKO-kankers onderscheidt het kankerregister kanker van de lip en 
de mondholte, de keelholte (farynx), het strottenhoofd (larynx), 
de neusholte en de paranasale sinussen en de speekselklieren2. 
In het Vlaams Gewest kregen in 2006 971 mannen en 242 vrou-
wen een diagnose van NKO-kanker. In het Brussels Gewest waren 
er in 2006 170 mannen en 69 vrouwen met die diagnose. Bijna 
60% van de patiënten is bij de diagnose ouder dan 60. Er is een 
uiteenlopende vijfjaarsoverleving. Kanker van de lip heeft een 
overleving van 86%, kanker van de mond-keelholte (orofarynx) 
22%3 (zie Tabel 1 en 2). 

De zorg voor patiënten met een NKO-kanker is complex en 
multidisciplinair. Naast artsen (chirurgen, NKO-artsen, radio-
therapeuten, radiologen, pathologen, medisch oncologen) en 
verpleegkundigen is er vaak een diëtist, een logopedist, een so-
ciaal werker en een psycholoog bij betrokken5 4. De behandeling 
van deze aandoening is ook belastend voor de patiënt. Chirurgie 
in het neus-, keel- en oorgebied kan leiden tot verminkingen 
van het gezicht en tot functionele problemen, bijvoorbeeld met 
spreken en slikken. Radiotherapie is meer weefselsparend maar 
ook agressief. Het belemmert al dan niet tijdelijk de spraak 
en het slikken5. Ons uiterlijk en de manier waarop we spreken, 
ademen en eten zijn belangrijk voor onze persoonlijkheid. Een 
behandeling die hier voor veranderingen of beperkingen zorgt, 

heeft dan ook een grote invloed op de levenskwaliteit6 7 8. NKO-
patiënten lopen tijdens een curatieve behandeling een groot risico 
op psychologische problemen (angst, depressie, distress)8 9. Bij 
mensen met NKO-kanker komen depressie en hoge niveaus van 
distress vaker voor dan bij andere groepen kankerpatiënten8 10 11. 
Alleen longkankerpatiënten zijn nog vaker depressief. De belang-
rijkste oorzaak van NKO-kanker is tabaksgebruik (in 85% van de 
gevallen), vaak in combinatie met een groot alcoholgebruik12. 
De patiënten hebben daardoor vaak nog andere psychosociale 
problemen die losstaan van hun kwaadaardige aandoening. Ook 
de sociale reïntegratie verloopt moeilijk. Mensen met NKO-kanker 
hebben in vergelijking met andere kankerpatiënten een kleine 
kans om opnieuw aan het werk te gaan13.

Het onderzoeksrapport belicht de psychosociale zorg voor pati-
enten met een NKO-kanker en de knelpunten in deze zorg. Onder 
psychosociale zorg verstaan we de informatieverstrekking aan 
de patiënt, de relatie tussen de patiënt en de zorgverstrekkers, 
de opvang van fysieke moeilijkheden, emotionele problemen en 
zingevingsvragen, gevolgen voor de relaties in het gezin en de 
ruimere sociale omgeving, praktische moeilijkheden, bijvoorbeeld 
met vervoer naar het ziekenhuis en met het huishouden en 
problemen met de betaalbaarheid van de behandeling. We analy-
seren de psychosociale zorg en eventuele knelpunten in deze zorg 
vanuit drie invalshoeken, in evenveel artikelen. We interview-
den zorgverstrekkers uit de eerste en de tweede lijn en mensen 
betrokken bij een zelfhulpgroep, allen actief in Antwerpen en 
Gent. We vroegen hen hoe de psychosociale zorg voor patiënten 
met een NKO-kanker verloopt en hoe die zorg volgens hen nog 
kan verbeteren. Een tweede artikel peilt naar de ervaringen van 
enkele patiënten behandeld in een Antwerps of Gents ziekenhuis: 
wat vonden ze goed aan de zorg, wat vonden ze minder goed? 
Ten slotte maken we een analyse van de financiële drempels voor 
patiënten die hun behandeling moeilijk kunnen betalen, op basis 
van een analyse van de dossiers ingediend bij het Kankerfonds 
van de VLK. Het gaat telkens om vrij beperkte onderzoeksprojec-
ten, maar door de combinatie van de drie invalshoeken krijgen 
we toch een veelzijdige en vernieuwende kijk. We leren wat de 
confrontatie met een NKO-kanker betekent en hoe de zorg voor 
deze patiënten eruitziet. 

De zorg voor patiënten 
          met een kanker van 
    het neus-, keel- en oorgebied

Ward Rommel

INLEIDING
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Tabel 1. nKO-kanker: aantal invasieve tumoren naar primaire site,Vlaams gewest, 2006

mannen  Vrouwen  Totaal 

Primaire site n % n % n %

Lip en mondholte 283 29,1 100 41,3 383 31,5

Keelholte 281 28,9 67 27,6 348 28,6

Larynx 319 32,8 27 11,1 346 28,5

Neusholte en paranasale sinussen 48 4,9 14 5,7 62 5,1

Speekselklieren 32 3,3 28 11,5 60 4,9

Lip, mondholte en farynx, niet verder 
gespecifieerd

8 0,8 6 2,4 14 1,1

neus-, keel- en oorkanker 971 100,0 242 100,0 1213 100,0

(Bron: Belgian Cancer Registry)

Tabel 2. nKO-kanker: aantal invasieve tumoren naar primaire site, Brussels gewest, 2006

  mannen Vrouwen  Totaal 

Primaire site N % N % n %

Lip en mondholte 38 22,3 27 39,1 65 27,2

Keelholte 67 39,4 26 37,6 93 38,9

Strottenhoofd 52 30,5 14 20,2 66 27,6

Neusholte en paranasale sinussen 6 3,5 1 1,4 7 2,9

Speekselklieren 7 4,1 1 1,4 8 3,3

Lip, mondholte en farynx, niet verder 
gespecifieerd

0 0,0 0 0,0 0 0,0

neus-, keel- en oorkanker 170 100,0 69 100,0 239 100,0

(Bron: Belgian Cancer Registry)
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Patiënten met een kanker van het neus-, 
keel- en oorgebied (nKO-kanker) vor-
men een grote uitdaging voor de me-
dische en psychosociale zorg in het 
ziekenhuis. De behandeling is immers 
complex en ingrijpend voor de patiënt 
(zie inleiding, p 19). Daarom interview-
den we professionele zorgverstrekkers 
en vrijwilligers van patiëntenvereni-
gingen over hun visie op de psycho-
sociale zorg voor patiënten met een 
nKO-kanker. De interviews handelden 
over de zorg met curatieve intentie. De 
meeste geïnterviewde zorgverstrekkers 
werken in het ziekenhuis. Er waren ook 
drie interviews met huisartsen die het 
voorbije jaar een patiënt met een nKO-
kanker verzorgden. Via organisaties 
van thuisverpleegkundigen zochten we 
ook thuisverpleegkundigen die onlangs 
een patiënt met een nKO-kanker had-
den verzorgd, maar die zoektocht lever-
de geen resultaat op. Alle zorgverstrek-
kers werken in Antwerpen of gent. We 
vroegen hun hoe de psychosociale zorg 
voor patiënten met een nKO-kanker 
verloopt en hoe die volgens hen nog 
kan verbeteren. Hun antwoorden han-
delden over de informatieverstrekking 
aan de patiënt en zijn betrokkenheid 
bij de behandelingskeuze, de zorg voor 
de ingrijpende nevenwerkingen, de rol 
van lotgenotencontact, de erg moei-
lijke psychosociale situatie van een 
deel van de patiëntengroep en enkele 
onderdelen van de zorg die voor som-
migen te duur zijn.

 

1. DE KEUzE VAn 
DE BEHAnDELIng
NKO-kankers worden met verschillende 
technieken behandeld: al dan niet en-
doscopische heelkunde, bestraling, che-
motherapie, een laserbehandeling of een 
combinatie van deze mogelijkheden. De 

laatste tijd wordt vaker met een combi-
natie van radiotherapie en chemothera-
pie behandeld en minder met chirurgie. 
De behandelingskeuze gebeurt op basis 
van wetenschappelijk onderbouwde richt-
lijnen en multidisciplinair overleg (onc 
uz1, ch zh3, ch zh4, ch uz2). De behan-
delingskeuze hangt af van de plaats en 

het stadium van de kanker en kenmerken 
van de patiënt (leeftijd, eventuele andere 
ziektes). 

Een patiënt moet goed ingelicht worden 
over de behandeling. Als mensen vooraf 
geen duidelijke uitleg hebben gekregen 
over de noodzaak van een vaak ingrijpende 

De zorg voor patiënten met een kanker 
     van het neus- keel- en oorgebied: 
 visie van de zorgverstrekkers 

Ward Rommel

overziCHt veldwerk

Organisatie Respondenten Afkorting

1 pv1 (patiëntenvereniging 1) lotgenoten lg

2 pv2 lotgenoten lg

3 zh1 (ziekenhuis1) logopedist lop

4   psycholoog ps

5 uz1 (universitair ziekenhuis 1) sociaal werker sw

6   logopedist lop

7   oncoloog onc

8   oncoloog onc

9   psycholoog ps

10   radiotherapeut rt

11 zh2 radiotherapeut rt

12   psycholoog ps

13   verpleegkundige vp

14 zh3 chirurg ch

15 zh4 chirurg ch

16   logopedist lop

17 zh5 logopediste lop

18 uz2 chirurg ch

19   verpleegkundige vp

20   verpleegkundige vp

21   sociaal werker sw

22   sociaal werker sw

23   psycholoog ps

24   logopediste lop

25 thuiszorg  huisarts ha1

26   huisarts ha2

27   huisarts ha3
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behandeling, vragen ze zich nadien af of 
een andere behandeling met minder ne-
venwerkingen niet mogelijk was geweest. 
Volgens een arts (ch zh3) is het niet een-
voudig om de patiënt te informeren over 
zijn aandoening en de behandeling. Het 
is vaak moeilijk in te schatten of de pati-
ent alles begrepen heeft. De patiënt stelt 
vragen over onderwerpen die de arts al op 
verschillende manieren heeft proberen uit 
te leggen. Indien hij de indruk krijgt dat 
de patiënt het niet goed begrijpt, is het 
extra belangrijk om de omgeving en de 
huisarts van de patiënt goed te informeren 
(ch zh3). Ter ondersteuning van de infor-
matieverstrekking door de arts is er tijdens 
het spreekuur in uz1 sinds kort een goede 
omkadering aanwezig met ondersteuning 
van een psycholoog en een maatschappe-
lijk werker. Zij kunnen na het artsencontact 
bijkomende vragen beantwoorden, uitleg 
geven over revalidatiemogelijkheden en 
lotgenotencontact aanbieden (lop uz1). 
Ook voor ondersteuning bij de behande-
lingsbeslissing is dit belangrijk. Voor een 
deel van de patiënten is dit intellectueel en 
emotioneel immers erg belastend. 

De zorgverstrekkers beschrijven twee 
vormen van betrokkenheid van de pati-
ent bij de beslissing over de behande-
ling. In het meest voorkomende geval 
stelt de arts een behandeling voor die 
volgens de wetenschappelijke richtlijnen 
en het multidisciplinair overleg de groot-

ste kans op overleven biedt. De patiënt 
kan altijd weigeren, maar meestal volgt 
hij het behandelingsvoorstel (uz2). Als 
een patiënt echt niet kan leven met een 
bepaald neveneffect, moet hij of zij een 
ander behandelingsvoorstel krijgen en 
voor zeldzame, gespecialiseerde behan-
delingen eventueel doorgestuurd worden 
naar een ander ziekenhuis, zeggen artsen 
in zh3 en zh4. 

Maar bij sommige patiënten is het niet zo 
zeker welke behandeling de beste overle-
vingskansen biedt. De overlevingscijfers 
van verschillende behandelingen zijn in 
onderzoek op grote groepen patiënten 

nooit helemaal gelijk, maar als de arts 
die cijfers moet toepassen op een pati-
ent, moet hij ook rekening houden met 
individuele kenmerken, zoals de leeftijd 
en eventuele andere ziektes. Dan kan er 
onduidelijkheid bestaan over welke be-
handeling de beste keuze is. De verschil-
lende behandelingen worden dan in prin-
cipe ook met de patiënt besproken, zegt 
een arts in zh3. De meeste patiënten zijn 
wel geneigd om de keuze over te laten 
aan de arts. 

Opmerkelijk is wel dat volgens artsen in 
uz2 de aangeboden opties afhangen van 
de behandelingen die aanwezig zijn in 
het ziekenhuis waar een patiënt terecht-
komt. Als een ziekenhuis mensen in huis 
heeft die gespecialiseerd zijn in radiothe-
rapie, kiezen ze eerder voor radiothera-
pie. In een ziekenhuis dat een heel goede 
hoofd- en halschirurg heeft, zullen ze 
eerder chirurgie voorstellen. Het belang 
van de patiënt zou dus niet altijd centraal 
staan in de behandelingskeuze.

De drie geïnterviewde huisartsen zijn het 
erover eens dat ze nog slechts een kleine 
rol kunnen spelen in de behandeling of 

op het multidisciplinair overleg. Maar ze 
fungeren wel als doorgeefluik van infor-
matie over de behandeling. Ze begeleiden 
de patiënt en staan hem bij in de behan-
delingskeuze. Een huisarts vindt dat die 
begeleiding enkel kan als de zorgverstrek-
kers in het ziekenhuis en de huisarts be-
ter samenwerken en de huisarts kan deel-
nemen aan het multidisciplinair overleg. 
Een patiënt met een NKO-kanker die hij 
verzorgde, vroeg zich af of hij zich wel 
moest laten behandelen. Voor de huisarts 
is het dan noodzakelijk dat hij goed weet 
wat de behandeling inhoudt en wat de 
genezingskansen zijn, zodat hij de pati-
ent kan begeleiden bij zijn keuze (ha1). 
Ook in de beslissing over het moment 
waarop levensverlengende behandelingen 
gestaakt worden, kan de huisarts een rol 
spelen (ha3). Bij die beslissing speelt het 
waardepatroon en de psychosociale con-
text van de patiënt immers een grote rol.
 

2. DE nEVEnWERKIngEn 
VAn DE BEHAnDELIng
De behandeling van NKO-tumoren heeft 
heel ingrijpende nevenwerkingen. Dit 
geldt zowel voor de operatie als voor de 
bestraling. 

Chirurgie
Chirurgie is een belangrijk onderdeel van 
de NKO-behandeling. Bij strottenhoofd-Patiënten met een NKO-kanker moeten vaak ingrijpende chirurgie ondergaan.

voor een deel van de patiënten is de beslissing over de  
behandelingskeuze intellectueel en emotioneel erg belastend
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kanker bijvoorbeeld verwijdert de chi-
rurg vaak het volledige strottenhoofd, 
inclusief de stembanden. In de luchtpijp 
en de keel wordt een kunstmatige ope-
ning of stoma aangelegd. Na de operatie 
ademt de patiënt door die opening in de 
keel. Tussen slokdarm en luchtpijp wordt 
een stemknoopje geplaatst, om achteraf 
weer te kunnen leren spreken. In de we-
ken na een operatie wordt een canule 
of buisje in de stoma geplaatst, om te 
kunnen ademen, tot de halsopening 
goed genezen is1. Met die canule kunnen 
patiënten niet spreken. De begeleiding 
is dan erg moeilijk. Alles opschrijven is 
immers niet evident. Er zijn mensen die 
zich terugtrekken in hun eigen wereld 
(ps uz2). 

Zo snel mogelijk wordt overgeschakeld op 
een ander type canule waarmee patiënten 
wel kunnen leren spreken. In uz2 pro-
beren zorgverstrekkers ervoor te zorgen 
dat de patiënt pas naar huis gaat als hij 
verlost is van de canule en als hij kan 
eten en drinken, maar dat is niet altijd 
mogelijk. Als er na de operatie nog ra-
diotherapie volgt, zal het slikken weer 
slechter worden. Daarom blijft de canule 
behouden tot na de behandeling en moet 
de patiënt wel naar huis met een canule. 

Na de laryngectomie moeten patiënten 
opnieuw leren spreken, via klassieke 
slokdarmspraak, slokdarmspraak met een 
stemprothese of een kunstlarynx die de 
nodige geluidstrillingen elektronisch op-
wekt. De ingreep zorgt er ook voor dat 
patiënten moeilijker kunnen eten en 
drinken. Ze moeten trager eten. Bepaalde 
voedingsmiddelen, zoals biefstuk, kunnen 
ze niet meer inslikken. Gerechten moeten 
ze overgieten met veel saus. Sommigen 
kunnen geen dranken met koolzuurgas 
meer verdragen. Aangezien veel sociale 
activiteiten gepaard gaan met eten en 
drinken, zijn die beperkingen erg hin-
derlijk (pv2). Sommige patiënten hebben 
daarom de neiging om zich af te zonde-
ren, zelfs in het gezin.

In het algemeen is de zorg voor gelaryn-
gectomeerden goed uitgebouwd, vinden 
de patiëntenverenigingen. De chirurgen 
werken nauw samen met logopedisten. 
Die staan klaar om de patiënten te on-
dersteunen en hen weer te leren praten 
en slikken. 

Ook psychologen, maatschappelijk wer-
kers, diëtisten en verpleegkundigen zijn 
betrokken bij de begeleiding van de ge-
laryngectomeerden. Zh3 gaat van elke 
patiënt na of er problemen zijn met de 
thuiszorg, het vervoer, het dieet of de 
verwerking van de aandoening. Afhanke-
lijk van het probleem gaat dan een ge-
schikte zorgverstrekker langs bij de pati-
ent. De psychologen zijn in verschillende 
ziekenhuizen nog niet lang in dienst en 
zijn zich nog aan het inwerken (zh4, 
zh3). De aanwezige psychologische hulp 
volstaat ook niet om elke patiënt door te 
verwijzen naar een psycholoog (ch zh4). 

De ziekenhuizen die slechts weinig pati-
enten behandelen, vormen een uitzonde-
ring op de regel dat gelaryngectomeerden 
goed ondersteund worden. Het is niet 
duidelijk om hoeveel ziekenhuizen het 
gaat, maar ze bestaan zeker nog: in zh5 
bijvoorbeeld worden er volgens de logo-
pediste slechts af en toe NKO-patiënten 
behandeld: 1 à 2 mondbodemkankers en 
1 à 2 strottenhoofdkankers per jaar. De 
chirurgie gebeurt in zh5, de bestraling 
in een ander ziekenhuis. Zh5 heeft geen 
draaiboek voor de psychosociale en para-
medische opvang van NKO-patiënten. Er 
is gebrek aan goodwill bij de arts om op 
voorhand een logopedist te verwittigen. 
Pas tien dagen na de operatie horen de 
gelaryngectomeerden dat de logopedie 
moet starten. De logopedist heeft geen 
kans om op voorhand met de patiënt te 
bespreken wat er zal gebeuren. Dat is 

problematisch, omdat de patiënt vóór 
de operatie wel nog kan praten. De lo-
gopediste heeft dit al besproken met de 
arts en is vragende partij voor meer af-
spraken, zodat ze bijvoorbeeld verwittigd 
wordt vóór de operatie dat er een nieuwe 
larynxpatiënt is. De arts wil echter niet 
meewerken. Door de kleine doelgroep is 
er ook weinig motivatie bij de logopedis-
ten om hier meer in te investeren. 

Niettegenstaande de goede omkadering 
in de meeste ziekenhuizen blijven er na-
tuurlijk problemen bestaan. Ook wie weer 

leerde spreken, moet verder met bepaalde 
beperkingen. Als er omgevingsgeluiden 
zijn, kunnen gelaryngectomeerden zich 
nog moeilijk verstaanbaar maken. Ze pra-
ten altijd op dezelfde toon en kunnen 
daardoor moeilijker emoties uitdrukken 
(pv2). 

Ook mensen met een tumor in een an-
dere zone dan het strottenhoofd, bijvoor-
beeld de mondholte of de tong, moeten 
soms ingrijpende chirurgie ondergaan. 
De omkadering van deze patiënten lijkt 
minder goed uitgebouwd dan die van 
gelaryngectomeerden. Er is bijvoorbeeld 
geen patiëntenvereniging, zodat er ook 
geen systematisch lotgenotencontact is. 
Het nodige verzorgingsmateriaal wordt 
minder goed terugbetaald (zie verder). 
Volgens de logopediste van zh4 zijn de 
gevolgen van deze ingrepen minder zwaar 
dan de impact van een laryngectomie. 
Mensen gaan minder duidelijk spreken, 
bijvoorbeeld omdat een stuk van de tong 
weggenomen is, maar dat is niet zo in-
grijpend als het volledig verlies van de 
stem. Er zijn bijvoorbeeld minder sessies 
logopedie nodig. 

Radiotherapie
Ook radiotherapie in het hoofd- en hals-
gebied heeft ernstige nevenwerkingen: 
een droge mond, smaakverlies, geen vast 
voedsel meer kunnen eten, aantasting 
van het kaakbeen... De behandeling wordt 
ook zwaarder door de combinatie van ho-
gere bestralingsdosissen met chemothe-

rapie. Omdat patiënten langer overleven, 
komen neveneffecten op lange termijn 
vaker voor. De gevolgen van radiothera-
pie, moeilijk kunnen eten bijvoorbeeld, 
worden soms pas na jaren voelbaar. De 
behandeling van de neveneffecten en de 
revalidatietechnieken lopen volgens ver-
schillende zorgverstrekkers achter op de 
ontwikkeling van de behandelingsagres-
siviteit en -intensiteit ( onc uz1, rt uz1, 
lop uz1, ch uz2). 

Bij bestraalde patiënten zijn de proble-
men veel gevarieerder dan bij gelaryngec-

de huisarts moet goed weten wat de behandeling inhoudt en wat 
de genezingskansen zijn, zodat hij de patiënt kan begeleiden bij 
zijn keuze
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tomeerden. Daardoor is het moeilijker om 
de revalidatie te organiseren. Maar een 
tijdige en adequate aanpak van neven-
werkingen is belangrijk. Daardoor verdra-
gen patiënten de behandeling beter en 
zijn nevenwerkingen sneller onder con-
trole. Op lange termijn is de levenskwa-
liteit beter en kost de zorg minder dan 
wanneer je de mensen laat aanmodderen. 
Zonder goede begeleiding raken mensen 
soms niet meer van hun maagsonde af, 

maar iemand die goede ondersteuning 
krijgt, heeft minder problemen (rt uz1).

Uit de interviews blijken verschillende 
verbeterpunten voor de omkadering van 
de bestraalde patiënten met een NKO-
kanker. Ten eerste moet het bewustzijn 
over het belang van goede zorg zich nog 
ontwikkelen, zegt de psychologe in zh1: 
‘We realiseren ons meer en meer dat slik- 
en praatproblemen door radiotherapie een 
heel grote impact hebben. We kunnen nog 
veel korter op de bal spelen om dit pro-
bleem aan te pakken. Het is nu de bedoe-
ling dat de logopediste snel bij elke nieuwe 
patiënt komt.’ Die logopediste stelt vast 
dat de artsen nog niet aan haar denken 
als patiënten slikproblemen hebben na 
de radiotherapie. Het is niet hun eerste 
zorg. De logopediste moet tot nu toe zelf 
het initiatief nemen en de oncologen zelf 
voorstellen om bij een bepaalde patiënt 
hulp te bieden. In zh4 zijn er nu plannen 
om de logopedist sneller in te schakelen. 
Tot nu toe riep de radiotherapeut pas de 
hulp van de logopedist in als er zich pro-
blemen stelden. Nu is het de bedoeling 
om elke patiënt al na een halve week be-
straling logopedische begeleiding aan te 
bieden. 

Ten tweede is er nood aan meer omka-
dering, zeggen de zorgverstrekkers in 
verschillende ziekenhuizen. De zorg voor 
patiënten met een kanker in het neus-, 
keel- en oorgebied is complex en tijdro-
vend. Op radiotherapieafdelingen neemt 
de zorg voor de NKO-patiënten meer tijd 
in beslag dan de zorg voor andere patiën-
ten. Ze moeten uitleg krijgen over mond-

spoelingen, pijnmedicatie, aangepaste 
voeding, maagsondes voor enterale voe-
ding (PEG), de verzorging van tracheo-
stomieën bij geopereerde patiënten. Bo-
vendien hebben de patiënten vaak zware 
psychosociale problemen die los staan 
van de kanker (zie verder, rt zh2). 

Maar momenteel kunnen de beschikbare 
zorgverstrekkers niet aan de noden be-
antwoorden. In zh2 ontbreekt bijvoor-

beeld een diëtist die zich specialiseert 
in de begeleiding van bestraalde NKO-
patiënten en die elke patiënt uitleg geeft 
over de voedingsproblemen die ze kunnen 
verwachten en wat er aan te doen is. In 
uz1 zijn er diëtisten beschikbaar, maar 
voor de tijdrovende en gespecialiseerde 
begeleiding van NKO-patiënten hebben 
die te weinig tijd (ps uz1). 

Ten slotte zou de opvang ook beter ge-
structureerd kunnen worden. De doorver-
wijzing naar psychosociale of paramedi-
sche zorg hangt nu af van het initiatief 
van de arts. Als de arts niet opmerkt dat 
een patiënt een bepaald probleem heeft 
of als de patiënt zijn probleem niet zelf 
bespreekt, komt er geen hulp. Er blijkt in 
die zorg soms weinig systeem te zitten. In 
sommige periodes worden de logopediste 
en de psycholoog in zh1 sterk betrokken 
bij de zorg, maar dat begint na een tijd 
weer te slabakken. Sinds de psycholoog 
aanwezig is op de patiëntenbespreking 
van de artsen, loopt dit wel beter, zegt 
de psycholoog in zh1. Sindsdien wordt 
sneller aan de psycholoog gedacht als er 
een probleem is. Artsen en psychologen 
wisselen sneller medische en psychoso-
ciale informatie over de patiënt uit. De 
slechtere structurering van de hulp tij-
dens radiotherapie kan niet veralgemeend 
worden. In uz2 bijvoorbeeld zijn er twee-
maal per week gezamenlijke consultaties 
met de radiotherapeut en de chirurg. De 
verschillende disciplines werken goed sa-
men en verwijzen naar elkaar door. Gedu-
rende het hele behandelingstraject wordt 
volgens de nood van de patiënt de nodige 
zorg geleverd. De logopedist verzorgt alle 

slikpatiënten, zowel bestraalde als ge-
opereerde. 

Vier ziekenhuizen maken in verband met 
de omkadering en de organisatie van de 
zorg een vergelijking met Nederland. Daar 
is de zorg voor kankers van het NKO-ge-
bied omwille van de relatieve zeldzaam-
heid en de diversiteit van hoofd- en 
halstumoren en de complexiteit van de 
behandeling geconcentreerd in enkele 
centra waar multidisciplinaire werkgroe-
pen zich volledig toeleggen op de zorg 
voor patiënten met hoofd- en halstumo-
ren2. De volgende zorg moet aanwezig 
zijn: mondhygiëne, diëtetiek, fysiothera-
pie, logopedie (spraakrevalidatie/ slikre-
validatie), maatschappelijk werk, psycho-
sociale zorg, een pijnteam, toegang tot 
hyperbare zuurstofbehandeling en bijzon-
dere tandheelkunde. Tijdens consultaties 
zien patiënten naast de arts ook syste-
matisch specialisten in deze disciplines. 
Dit Nederlandse systeem zou volgens 
artsen in verschillende ziekenhuizen (rt 
uz1, rt zh2, ch uz2) en een patiëntenver-
eniging (pv1) ook de uitkomst van een 
NKO-kankerbehandeling verbeteren. In 
Vlaanderen hangt dit nog te veel af van 
het ziekenhuis waar een patiënt terecht-
komt. Ervaring van het medisch personeel 
is belangrijk. Een arts die één patiënt per 
jaar behandelt, kan niet dezelfde kwali-
teit leveren als iemand die wekelijks een 
NKO-patiënt ziet. Maar dat systeem is in 
België momenteel niet betaalbaar, zegt 
de chirurg in zh4. Hij denkt ook dat de 
meer persoonlijke relatie tussen arts en 
patiënt die er in België is, zijn voordelen 
heeft.

Thuiszorg
Na de operatie en tijdens de radiothera-
pie hebben veel patiënten met een NKO-
kanker nood aan thuiszorg. De huisartsen 
en thuisverpleegkundigen zorgen voor 
psychische opvang en lichamelijke ver-
zorging, bijvoorbeeld van de stoma of 
de brandwonden ten gevolge van radio-
therapie. Voor de thuisverzorgers kan dit 
betekenen dat ze zich moeten bijscholen 
op het moment dat een van hun patiën-
ten een kanker van het NKO-gebied heeft. 
Ze worden niet elke dag met zo’n pati-
ent geconfronteerd en kennen de recente 
behandelingen en de bijbehorende ne-
venwerkingen nog niet. Maar de zorgver-
strekkers in de ziekenhuizen hebben niet 

sommige laryngectomiepatiënten hebben de neiging om zich af 
te zonderen, zelfs in het gezin
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overal evenveel vertrouwen in de thuis-
zorg. Volgens een oncoloog in uz1 zijn 
thuisverpleegkundigen niet altijd even 
goed opgeleid voor de verzorging van de 
stoma, de ernstige nevenwerkingen van 
radiotherapie en chemotherapie. Het idee 
wordt geopperd om thuiszorg te organi-
seren vanuit het ziekenhuis, in de vorm 
van een team dat mensen thuis de nodige 
zorg kan geven. Een initiatief om ken-
nis te verspreiden bij de thuisverzorgers 
is misschien beter haalbaar. In uz2 bij-
voorbeeld gebeurt het dat thuisverpleeg-
kundigen die niet zo goed op de hoogte 
zijn van de verzorging van een canule, 
uitgenodigd worden vóór het ontslag van 
de patiënt om te leren hoe dit in het zie-
kenhuis gebeurt.

Omgekeerd nemen huisartsen ook te-
korten in de ziekenhuiszorg waar. Twee 
huisartsen begeleidden een patiënt die 
behandeld werd met een operatie, chemo-
therapie en radiotherapie. Zij hebben de 
indruk dat de psychosociale problematiek 
van NKO-patiënten nog te weinig aan-
dacht krijgt in het ziekenhuis. Een huis-
arts begeleidt een patiënt die na de be-
handeling verwerkingsproblemen heeft. 
Hij ziet alles erg negatief in, trekt zich 
terug uit het sociale leven. De huisarts 
veronderstelt dat een vroegtijdige psy-
chosociale zorg tijdens de behandeling 
veel problemen had kunnen voorkomen. 
De patiënt, begeleid door ha3, ervoer 
weinig inleving van de psycholoog en 
kreeg weinig antwoorden op zijn vragen: 
‘Er komt wel een psycholoog langs, maar of 
die echt kan inschatten waar de patiënten 
mee worstelen... Ik denk dat ze niet goed 
de impact beseffen. Het heeft met com-
municatie te maken, met je omgeving, het 

eten. Een aantal functies wordt bemoei-
lijkt waardoor contact met andere mensen 
moeilijk wordt. En daar is te weinig aan-
dacht voor vanuit de psychologische bege-
leiding in het ziekenhuis. De laatste pati-
ent heeft twee maanden in het ziekenhuis 
verbleven. Ik hoorde die telkens opnieuw 
klagen over onvoldoende inleving.’ (ha3)

3. LOTgEnOTEnCOnTACT

Patiëntenverenigingen voor patiënten 
met een NKO-kanker zijn er enkel voor 
gelaryngectomeerden. Die verenigingen 
hebben een goed uitgebouwde werking. 
Ze gaan op patiëntenbezoek in alle on-
derzochte ziekenhuizen, op zh5 na. Dat 
komt wellicht door het lage patiënten-
aantal in zh5.

Soms is er vóór de operatie al een be-
zoek, in andere ziekenhuizen komen de 
lotgenoten pas langs na de operatie, als 

de spraakrevalidatie start (zh4). Eén ver-
eniging bezoekt patiënten in paren. De 
lotgenoot praat dan met de patiënt en 
zijn partner praat met de partner van 
de patiënt of met andere gezinsleden 
(pv2). Terug thuis kunnen mensen bellen 
of mailen naar de lotgenoten. Eventueel 
gebeuren er ook huisbezoeken. Volgens 

de vertegenwoordigers van de patiënten-
verenigingen zijn de vrijwilligers goed 
opgeleid en kunnen ze bogen op een 
lange ervaring. Ze hebben het gevoel dat 
de patiënten hen sterk appreciëren. Dat 
wordt bevestigd door de professionele 
zorgverstrekkers, die ook wel vaststellen 
dat een deel van de patiënten liever geen 
contact heeft met lotgenoten (zh2, zh1, 
zh3, zh4).

De patiëntenverenigingen menen dat ze 
verschillende belangrijke functies vervullen: 

 Vlak na de operatie kunnen de gela-
ryngectomeerden niet praten. Contact 
leggen met iemand die niet kan praten, 
is heel moeilijk. Lotgenoten weten vanuit 
hun persoonlijke ervaring beter hoe ze 
hiermee moeten omgaan.
 

 Voor de pas gelaryngectomeerden is de 
voorbeeldfunctie belangrijk: ze geloven 
pas dat ze weer zullen kunnen spreken 
als ze een andere gelaryngectomeerde 
horen spreken. Om een averechts effect 
te vermijden, is het dan ook belangrijk 
dat de patiëntenbezoekers effectief goed 
kunnen praten. In zh5, waar geen patiën-
tenvereniging actief is, probeert de logo-
pediste soms ook een voormalige patiënt 

De psychosociale problematiek van NKO-patiënten krijgt soms nog te weinig aandacht in het 
ziekenhuis. Een vroegtijdige psychosociale zorg tijdens de behandeling kan veel problemen 
voorkomen.

Bestraalde nko-patiënten hebben veel gevarieerder problemen 
dan gelaryngectomeerden. daardoor is de revalidatie moeilijker 
te organiseren
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in contact te brengen met de nieuwe pa-
tiënten.

 Ze kunnen oplossingen aanreiken voor 
de dagelijkse ongemakken bij eten, drin-
ken, lucht in de darmen...

 De patiëntenverenigingen organiseren 
bijeenkomsten waar lotgenoten elkaar 
kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen 
leren. Op die bijeenkomsten komen ook 
firma’s langs, zodat mensen de nieuwe 
hulpmiddelen leren kennen (pv2).

 Vóór de operatie willen gelaryngecto-
meerden soms een lotgenoot zien omdat 
ze willen weten hoe hun keel er zal uit-
zien na de operatie. 

Het is opmerkelijk dat er tot nu toe enkel 
georganiseerd lotgenotencontact is voor 
gelaryngectomeerden. De patiëntenvereni-
gingen bereiken geen strottenhoofdkanker-
patiënten die niet geopereerd zijn maar wel 
bestraald. Ook voor mensen met een kan-
ker van de tong en de mondbodem zijn er 
geen patiëntenverenigingen. Een mogelijke 
verklaring is dat het lotgenotencontact 
moeilijker te organiseren is bij niet-gela-
ryngectomeerden, omdat hun problemen 
veel uiteenlopender zijn. De patiëntenver-
eniging kan bij gelaryngectomeerden als 
‘ingangspoort’ aan elke patiënt hetzelfde 
startpakket met verzorgingsmateriaal af-
geven. Bij andere patiënten gaat dit niet. 
Zij hangen voor hun ondersteuning sterk 
af van andere personen, zoals de partner. 
Informatie gaan ze elders zoeken, bijvoor-
beeld op internet, maar dit is iets helemaal 
anders dan een vereniging waar lotgenoten 
gerichte tips kunnen geven op basis van 

hun eigen ervaring (lop, uz1). Soms pro-
beren de zorgverstrekkers het ontbreken 
van georganiseerd lotgenotencontact op 
te vangen door patiënten zelf in contact te 
brengen met een lotgenoot, maar dat ge-
beurt niet systematisch (lop, ps zh1). In 
uz2 brengt de arts patiënten die een opera-
tie zouden moeten ondergaan, soms in con-
tact met patiënten die de ingreep achter 
de rug hebben. Dit gebeurt vooral als een 

patiënt geen beslissing durft te nemen over 
de behandeling of zich afvraagt of die nog 
de moeite is. Als hij dan ziet dat de lotge-
noot na de behandeling nog een behoor-
lijke levenskwaliteit heeft, durft hij sneller 
de stap zetten.

4. DE sPECIFIEKE 
PsyCHOsOCIALE 
ACHTERgROnD:  
EEn gROTE UITDAgIng

De meerderheid van de NKO-kankers wordt 
veroorzaakt door roken. Bij kankers van 
de mond- en keelholte is doorgaans een 
combinatie van roken en alcoholmisbruik 
verantwoordelijk. De zorgverstrekkers 
stellen vast dat een vrij groot deel van de 
mensen met NKO-kanker een alcoholver-
slaving heeft. Hiermee hangen verschil-
lende andere problemen samen, zodat 
zorgverstrekkers mensen met NKO-kanker 
in vergelijking met andere patiënten als 
‘moeilijk’ ervaren: 

 Veel patiënten lopen al lang rond met 
klachten voor ze contact zoeken met de 
arts. Als ze dan toch naar de arts stap-
pen, is de ziekte al in een ver gevorderd 
stadium. 

 Velen hebben financiële problemen, 
een slechte huisvestingssituatie en een 
klein sociaal netwerk. Er komt geen be-
zoek in het ziekenhuis. Ze kunnen geen 
beroep doen op vrienden of familie om 
hen van en naar het ziekenhuis te ver-
voeren. Ze missen de steun die nodig kan 
zijn om niet meer of minder te roken en 

te drinken. Sommigen nemen het niet 
zo nauw met zelfzorg en hygiëne, wat 
zorgt voor meer ontstekingen, zodat ze 
moeilijker gaan praten. Door de zware 
behandeling gaan ze nog meer geïsoleerd 
leven. (rt zh2, ps zh1, sw uz2). Op de 
vraag of deze moeilijke sociale situatie 
de therapiekeuze beïnvloedt, krijgen we 
tegenstrijdige signalen. Volgens sommige 
zorgverstrekkers wordt de behandeling bij 

zware alcoholici soms aangepast. Ze krij-
gen bijvoorbeeld alleen radiotherapie en 
geen chemotherapie, omdat het risico op 
een levensbedreigende infectie ten gevol-
ge van de chemotherapie te groot is (lop 
uz1). Volgens anderen is de therapiekeuze 
niet afhankelijk van de sociaaleconomi-
sche situatie (rt zh2). 

 Het is moeilijk om de zorg te organi-
seren. Zo is het niet evident voor som-
mige patiënten om dagelijks op een 
afgesproken tijdstip op de radiothera-
pieafdeling te verschijnen, zelfs als de 
sociale dienst vervoer organiseert (zh2). 
Als de logopedie niet meteen succesvol 
is, haken de patiënten snel af (lop zh5). 
Thuisverpleegkundigen treffen de patiënt 
niet thuis op het afgesproken tijdstip. De 
patiënten halen het verzorgingsmateriaal 
dat de thuisverpleegkundige nodig heeft, 
niet in huis. Er is geen vaste huisarts. 
Over het volgen van de afspraken, zijn 
de signalen wel tegenstrijdig. Verschil-
lende logopedisten stellen vast dat heel 
wat patiënten trouw de logopedie volgen 
(zh1, zh4). Mensen komen naar hun af-
spraken zeggen zorgverstrekkers in uz2. 
Het zijn uitzonderingen die niet komen 
opdagen, ook al zijn sommigen niet altijd 
volledig nuchter. 

 Stoppen met roken en drinken lukt niet 
bij iedereen. In de emotionele periode 
van de ziekte en de behandeling is het 
bovendien extra moeilijk om te stoppen. 
Mensen doen vaak inspanningen, maar 
hervallen vaak in stresssituaties. Artsen 
raden het wel aan, en verwijzen bijvoor-
beeld door naar een rookstopprogramma 
in het ziekenhuis (zh4). In uz2 verplich-
ten de artsen patiënten niet om te stop-
pen, dat heeft geen zin. Ze wijzen hen 
wel op de gevolgen, bijvoorbeeld dat de 
bijwerkingen van de behandeling, zoals 
een droge mond, nog erger worden als ze 
blijven roken. Enkele geïnterviewde maat-
schappelijk werkers en psychologen vin-
den ook dat de doelstellingen in verband 
met roken en drinken realistisch moeten 
zijn. Voor sommigen is de diagnose een 
keerpunt. Mits de nodige begeleiding kan 
het betekenen dat mensen stoppen met 
roken en drinken (ps zh1). Maar anderen 
zullen hier niet in slagen. Het is al heel 
wat om het drankgebruik onder controle 
te brengen, zodat ze de behandeling kun-
nen volgen. 

lotgenoten weten vanuit hun persoonlijke ervaring beter hoe ze 
contact kunnen leggen met iemand die niet kan praten
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Zorgverstrekkers kunnen soms moeilijk 
aanvaarden dat mensen blijven roken 
en drinken. Ze vinden het moeilijk te 
begrijpen dat iemand tijdens de behan-
deling blijft drinken en roken terwijl zij 
hun best doen om mensen te genezen 
(ps zh1).

‘Als we een patiënt gaan behandelen, zeg 
ik dat we verwachten dat hij zich maxi-
maal gaat inzetten en tracht te stoppen 
met roken en drinken. Patiënten doen 
dat vaak niet. Dat is een vorm van thera-
pieontrouw. Bij iemand die rookt en een 
operatie moet krijgen, geneest de wonde 
minder goed. Uiteraard stijgt de kans op 
een andere tumor.’ (ch zh3)

De geïnterviewde zorgverstrekkers heb-
ben weinig uitgewerkte oplossingen voor 
een beleid om deze groep beter aan te 
pakken, maar ze formuleren toch enkele 
ideeën: 

 Een sociale anamnese van elke pati-
ent bij het begin van de behandeling om 
problemen in verband met vervoer, eten, 
geld en huisvesting in kaart te brengen. 
Nu hangt de aanpak van die problemen 
in zh2 af van het gevoel van de arts. Als 
die denkt dat er problemen zijn, stuurt 
hij door naar de maatschappelijk werker. 

 Een goede samenwerking tussen me-
dische en psychosociale werkers, bij-
voorbeeld door multidisciplinaire ver-
gaderingen over de patiënten. Maar op 
die vergaderingen komt slechts een deel 
van de patiënten aan bod, bijvoorbeeld 
de opgenomen oncologische patiënten, 
maar niet de patiënten die enkel nog op 
raadpleging komen. 

 Een meer systematische en toeganke-
lijke aanpak van de alcohol- en tabaks-
verslaving (ha2, rt zh2, ps zh1). Zh2 kan 
niet doorverwijzen naar een rookstoppro-
gramma binnen het ziekenhuis. Volgens 
de zorgverstrekkers in uz2 zou het rook-
stopprogramma voor sommige patiënten 
ook te duur zijn. (Er zijn maximaal acht 
sessies terugbetaald. Het remgeld be-
draagt 5 euro voor de eerste sessie en 
15 euro voor de volgende sessies.) Voor 
alcoholmisbruik bestaat in het ziekenhuis 
geen gelijkaardig programma. Ook elders 
ontbreken systematiek en duidelijke af-
spraken. 

‘De arts vraagt mij om een motiverend 
gesprek te voeren over alcoholgebruik. Ik 
probeer een open gesprek te hebben met 
de patiënten en hun motivatie in te schat-
ten en na te gaan wat hun motivatie kan 
verhogen. Maar ik heb het gevoel dat daar 
nog wat meer systematiek zou mogen in 
gebracht worden; nu is het allemaal een 
beetje uit de losse pols.’ (ps zh1) 

In zh1 verwacht de chirurg veel van de 
huisarts op het vlak van begeleiding bij 

stoppen met roken. Huisartsen kunnen 
hier een belangrijke rol spelen, omdat 
zij de psychosociale situatie van de pa-
tiënt veel beter kunnen inschatten. Ook 
een huisarts ziet voor zichzelf deze rol 

weggelegd. Omdat huisartsen de patiënt 
langere tijd kunnen opvolgen, kunnen ze 
hem helpen om te stoppen met drinken of 
roken. Voor de groep patiënten die geen 
vaste huisarts heeft, lost dit uiteraard 
niet veel op. 

Het specifieke sociale profiel van sommige 
mensen met NKO-kanker mag niet doen 
vergeten dat er ook patiënten met een 
NKO-kanker zijn, die meer beantwoorden 
aan een doorsnee patiëntenprofiel. Bij die 

groep komen andere problemen meer op de 
voorgrond, zoals problemen in de werksi-
tuatie en relationele problemen ten gevol-
ge van functionele (spreken en eten) en 
uiterlijke veranderingen. Die mensen voe-

zorgverstrekkers kunnen soms moeilijk aanvaarden dat  
nko-patiënten blijven roken en drinken

Een deel van de patiënten met NKO-kanker kent ook nog andere problemen zoals een alcohol- en 
tabaksverslaving.
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len zich soms gestigmatiseerd, omdat de 
beeldvorming over hun aandoening sterk 
verbonden is met een alcoholverslaving.

5. nIET TERUgBETAALDE 
zORgKOsTEn
De ziekteverzekering dekt de behande-
ling van een NKO-kanker in voldoende 
mate, maar de kosten voor revalidatie en 
verzorging van de neveneffecten kunnen 
de patiënten toch op kosten jagen. Dat 
weegt des te zwaarder doordat veel pa-
tiënten het financieel niet breed hebben. 
In veel gevallen daalt het gezinsinkomen 
omdat de patiënt niet meer kan werken.

 Sommige patiënten laten de contro-
leconsultaties na de behandeling ach-
terwege. Een consultatie wordt achteraf 
weliswaar grotendeels terugbetaald, 
maar sommige patiënten kunnen het 
artsenhonorarium niet voorschieten (ch 
zh4). Volgens de tarievenakkoorden tus-
sen ziekenfondsen en artsen bedraagt 
het honorarium voor een medisch on-
coloog 52,56 euro, voor een andere  
specialist, zoals een radiotherapeut, 
22,67 euro3.

 Vóór een radiotherapiebehandeling 
moeten mensen langs bij de tandarts. Al-
leen gezonde tanden kunnen blijven zitten 
voor de start van een radiotherapiekuur. 
Vaak worden alle tanden getrokken (ch 
uz2). Er is dan een terugbetaling van een 
losse gebitsprothese. Maar die biedt veel 
mensen met een NKO-kanker te weinig 
comfort en bemoeilijkt het spreken. Een 
betere oplossing is om twee implantaten 
in de kaak te plaatsen, waarop een prothe-

se geschoven wordt. Bij de stomatoloog 
(mondheelkundige) wordt dit systeem 
terugbetaald na een chirurgische ingreep 
die de kaakbeenderen verminkt en tanden 
verloren laat gaan. Maar bij veel NKO-kan-
kers worden enkel de weke delen (tong, 
speekselklieren, mondbodem) geopereerd, 
in combinatie met radiotherapie. Ook die 
patiënten verliezen vaak hun tanden, maar 
zij krijgen de implantaten niet terugbe-
taald. Het systeem met de implantaten 

kost al snel een paar duizend euro. Boven-
dien zouden sommige mutualiteiten ook 
weigeren om de bovenprothese terug te 
betalen als de tumor onderaan in de mond 
lag. Ten slotte kan een patiënt die kiest 
voor een kunstgebit dat helemaal uit im-
plantaten bestaat, niet op terugbetaling 
rekenen. De huidige terugbetalingsrege-
ling zorgt ervoor dat verschillende patiën-
ten niet de beste oplossing kunnen kiezen, 
zeggen zorgverstrekkers in zh2. 

 Door de radio- en chemotherapiebe-
handeling moeten patiënten met een 
NKO-kanker volledig of gedeeltelijk over-
schakelen op bijvoeding. De prijs van 
sondevoeding en bijvoeding wordt be-
sproken in het artikel ‘De medische en 
niet-medische zorgkosten van patiënten 
met een kanker van het neus-, keel- en 
oorgebied’. (zie p. 40)

 Na een operatie of bestraling in het 
NKO-gebied hebben patiënten vaak nood 
aan logopedie. Na een laryngectomie, 
een andere operatie of radiotherapie in 
het hoofd- en halsgebied kost een indivi-
duele zitting van een half uur bij een ge-
conventioneerde logopedist 20,27 euro. 
Het remgeld bedraagt 5,06 euro. Wie van 
de verhoogde tegemoetkoming geniet, 
betaalt 2,02 euro remgeld. Geconventio-
neerde logopedisten rekenen in de eigen 
praktijk, in het ziekenhuis en ten huize 
van de patiënt hetzelfde honorarium 
aan. Buiten de eigen praktijk kunnen ze 
wel verplaatsingskosten aanrekenen. Dit 
remgeld telt mee voor de teller van de 
maximumfactuur. Zodra een patiënt zijn 
remgeldplafond heeft bereikt, valt het 
remgeld dus weg. Soms volstaan enkele 
weken logopedie, maar veel patiënten 

hebben maanden aan een stuk logope-
die nodig. Het aantal sessies per week 
varieert van één tot vijf (elke weekdag). 
De honoraria en het remgeld kunnen dan 
ook aardig oplopen. Sommige patiënten 
kunnen het honorarium moeilijk voor-
schieten. In uz2 zijn er mensen die om 
financiële redenen logopedie weigeren. 
Ook de logopediste in zh4 kent niemand 
die om financiële redenen weigerde om 
logopedie te volgen. Sommige patiënten 

kiezen ervoor om het aantal sessies per 
week te verminderen, zodat ze niet altijd 
voldoende logopedie krijgen. 

 Patiënten met een laryngectomie ge-
bruiken halsdoekjes, filters om de inge-
ademde lucht te filteren, te bevochtigen 
en op te warmen en klevers om deze fil-
ters te bevestigen aan de huid. Per kalen-
derjaar worden vijf sets met verzorgings-
materiaal terugbetaald (voor een totale 
waarde van 1825 euro)1. Er worden ook 
vijf stemknoopjes per jaar terugbetaald. 
Deze terugbetaling, in voege sinds het 
kankerplan, volstaat voor het overgrote 
deel van de gelaryngectomeerden. Maar 
er zijn ook patiënten die na hun behan-
deling ongeveer hetzelfde hulpmateriaal 
nodig hebben als gelaryngectomeerden, 
maar niet op een vergelijkbare terugbe-
taling kunnen rekenen. Het gaat bijvoor-
beeld om patiënten die chemotherapie 
en/of radiotherapie krijgen voor een kan-
ker aan de bovenste luchtwegen (slok-
darmhoofd). Zij hebben dezelfde behoef-
te aan filters. Ze hebben ook nood aan 
specifieke canules. Het enige materiaal 
dat uitsluitend door gelaryngectomeer-
den wordt gebruikt, is de stemknoop. 
Maar de huidige terugbetalingsregeling 
dekt de behoeften van niet-gelaryngec-
tomeerden niet. Die patiënten krijgen de 
filters en de nodige canules niet terug-
betaald. 

 Revalidatieprogramma’s die verschil-
lende ziekenhuizen aanbieden om de 
angst en vermoeidheid van kankerpatiën-
ten te verminderen en de levenskwaliteit 
te verbeteren, kosten de patiënt 300 euro 
uit eigen zak. Dat is te veel voor een deel 
van de patiënten met een neus- keel- en 
oorkanker. 

Voor een analyse van de andere kosten, 
verwijzen we naar het artikel over kosten 
op p. 40.

6. nA DE 
BEHAnDELIng
Ook na de behandeling is het belang-
rijk om psychosociale hulp te bieden. 
Dat bevestigen zowel zorgverstrekkers 
in het ziekenhuis als de geïnterviewde 
huisartsen. De psychologe in zh1 stelt 
vast dat mensen tijdens hun behande-

sommige patiënten kunnen het artsenhonorarium niet voorschieten
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ling vooral met ‘overleven’ bezig zijn. Ze 
concentreren zich op de zware behande-
ling. Pas achteraf praten mensen over 
de verwerking. Een aanbod van psycho-
logische hulp is ook van belang voor 
mensen met een alcoholprobleem. De 
periode na de behandeling is gevaarlijk 
om te hervallen. De psycholoog kan dan 
ondersteuning bieden (ps zh1). Soms is 
ook ondersteuning van de partnerrelatie 
nodig. Die relatie kan immers onder druk 
komen te staan. De lichamelijke veran-
deringen door NKO- kanker zijn zichtbaar 
en daardoor voortdurend aanwezig (ha3). 
Wat vroeger belangrijk was, bijvoorbeeld 
samen uit eten gaan, wordt onmogelijk 
of veel moeilijker. Het is moeilijk te aan-
vaarden als de partner na zijn behande-
ling blijft roken of drinken (ha2). 

Een deel van de patiënten kan na de be-
handeling terugkeren naar het werk (rt, 
zh2). Voor jongere patiënten is het na 
de behandeling vaak belangrijk om het 
werk te hervatten, alleen al om financië-
le redenen. Maar dit loopt niet altijd van 
een leien dakje. De neveneffecten blij-
ven voor last zorgen. De gevolgen van de 
behandeling maken het soms onmogelijk 
om het oude werk te hervatten. Gelaryn-
gectomeerden hebben het bijvoorbeeld 
moeilijk om te werken in ruimtes met 
veel stof of lawaai. Ze kunnen bepaalde 
chemische producten moeilijk verdragen 
(uz 2). Maar met nodige aanpassingen 
kunnen velen toch weer aan het werk. 
Er zijn bijvoorbeeld leerkrachten die 
weer les kunnen geven, door middel van 
een speciale stemversterker. Soms is het 
nodig om binnen dezelfde firma om te 
schakelen naar een andere baan. Zorg-
verstrekkers geven het voorbeeld van 
een politieagent die vroeger verkeers-
agent was en nu een administratieve 
baan heeft. 

Volgens een arts werken adviserende en 
controlegeneesheren van mutualiteiten 
en verzekeraars niet altijd mee. Ze vindt 
dat die artsen soms te weinig begrip 
hebben voor de moeilijke situatie van 
patiënten met een NKO-kanker. Soms ver-
wachten de controlegeneesheren dat pa-
tiënten die echt niet meer kunnen gaan 
werken, toch het werk hervatten. Ze wijst 
zelf op een loodgieter met een tumor in 
de mondbodem. Zijn nek was vervormd 
door fibrosering, Hij kon onmogelijk zijn 

werk hervatten. Ze vindt dat controlege-
neesheren zelf eens een consultatie in de 
polikliniek moeten mee volgen om zich 
beter te kunnen inleven in de situatie van 
de patiënten.

COnCLUsIE
Patiënten met een NKO-kanker onder-
gaan een ingrijpende behandeling en 
hebben nood aan complexe medische, 
paramedische en psychosociale zorg. De 
interviews met professionele zorgvers-
trekkers uit de eerste en de tweede lijn 
en vrijwilligers van patiëntenverenigin-
gen leiden tot de volgende conclusies:

 De zorg voor gelaryngectomeerden 
lijkt vrij goed uitgebouwd, met uitzon-
dering van de zorg in één ziekenhuis dat 
weinig patiënten behandelt. De logope-
disten en patiëntenverenigingen spelen 
een grote rol in de zorg voor deze pati-
enten. Voor patiënten die bestraald wor-
den of een andere operatie ondergaan, 
is de zorg minder uitgebreid. Er zijn bij-
voorbeeld geen patiëntenverenigingen. 
Nog niet alle zorgverstrekkers beseffen 
dat de radiotherapie erg zware nevenef-
fecten heeft. Het beschikbare personeel 
volstaat niet altijd voor een goede zorg. 
Er is bijvoorbeeld niet altijd een diëtist 
beschikbaar die gespecialiseerd is in de 
begeleiding van NKO-patiënten. In de 

nabije toekomst valt wel verbetering te 
verwachten. De begroting van de ziek-
teverzekering voorziet voor volgend jaar 
middelen voor ongeveer 160 diëtisten 
in de kankerzorg. De hulp zou ook be-
ter georganiseerd kunnen worden. In 
Nederland is de zorg voor NKO-kankers 
geconcentreerd in gespecialiseerde cen-
tra, waar er naast de arts ook voort-
durend gespecialiseerde paramedische 
en psychosociale zorgverstrekkers klaar 
staan. Dit model kan de Belgische NKO-
zorg inspireren. De relaties met de eerste 
lijn verdienen ook aandacht. Huisartsen 
en thuisverpleegkundigen moeten goed 
op de hoogte zijn van nieuwe behande-
lingstechnieken om hun ondersteunende 

en verzorgende rol te kunnen opnemen. 
 Het lotgenotencontact bij patiënten 

met een NKO-kanker die niet gelaryngec-
tomeerd zijn, moet beter georganiseerd 
worden.

 Een deel van de patiënten met een 
NKO-kanker kent ook nog andere proble-
men, zoals een alcoholverslaving, die de 
medische en psychosociale zorg complex 
maken. Om de zorg voor deze patiën-
tengroep te verbeteren, zijn er weinig 
uitgewerkte ideeën. Enkele voorstellen 
zijn een sociale anamnese bij elke pa-
tiënt bij het begin van de behandeling 
om problemen in kaart te brengen, een 
goede samenwerking tussen medische en 
psychosociale werkers, bijvoorbeeld door 
multidisciplinaire vergaderingen over de 
patiënten en een meer systematische 
aanpak van de alcohol- en tabaksversla-
ving. 

 Betrokkenheid van de patiënt bij de 
behandelingskeuze is volgens de VLK een 
recht van de patiënt. Die betrokkenheid 
is relevant als er verschillende gelijk-
waardige behandelingen zijn of als er 
behandelingen zijn met een verschil in 
overlevingskansen maar waarbij de be-
handeling met de beste overlevingskan-
sen een voor sommige patiënten moeilijk 
verteerbare impact op de levenskwaliteit 
heeft. De patiënt moet dan, indien hij 
dit wenst, geïnformeerd worden over de 

verschillende behandelingsopties4. Er zijn 
redenen om te veronderstellen dat dit 
patiëntenrecht nog niet gerealiseerd is, 
bijvoorbeeld omdat de aangeboden be-
handelingsopties volgens sommige artsen 
afhangen van het behandelende zieken-
huis. 

 De zorg voor de gevolgen van de be-
handeling wordt niet altijd goed terugbe-
taald. Er moet een terugbetaling komen 
van een tandprothese op twee implanta-
ten voor patiënten die gebitsproblemen 
kregen door de radiotherapie, ook als 
er geen chirurgische ingreep was die de 
kaakbeenderen verminkte. Bij gezwellen 
in de mondbodem moet ook de bovenste 

Met de nodige aanpassingen kunnen sommige patiënten toch 
weer aan het werk
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tandprothese terugbetaald worden. Naast 
de gelaryngectomeerden hebben ook 
andere categorieën patiënten nood aan 
luchtfilters, speciale klevers en canules. 

Maar voor andere patiënten is de terugbe-
taling van dit verzorgingsmateriaal slech-
ter. Sommigen patiënten kunnen moeilijk 
honoraria voorschieten, bijvoorbeeld bij 

de logopedist of de rookstopconsulent. 
Een derdebetalerregeling kan een uit-
komst bieden. 

1 Vereniging voor Gelaryngectomeerden Leuven en Vlaams Brabant. (15/3 /2010 ) Info-brochures [Web Page]. URL http://www.gelaryngectomeerden.be/  
[geraadpleegd op 7/10 /2010].

2 http://www.nwhht.nl/
3 http://www.riziv.be/insurer/nl/rate/pdf/last/doctors/raad20101001corr-nl.pdf
4 Neefs, H. (2009). Naar een optimale ondersteuning van kankerpatiënten bij de behandelingskeuze. Richtlijnen en aanbevelingen voor zorgverleners. Vlaamse Liga 

tegen Kanker, Brussel.
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Als onderdeel van het project over de 
psychosociale zorg voor mensen met 
een nKO-kanker interviewden we twaalf 
patiënten uit drie ziekenhuizen (met 
elk meer dan vijfhonderd bedden) over 
hun ervaringen met de zorg en de be-
handelingen: hoe beleefden ze de ge-
volgen van de behandeling en wat ver-
liep volgens hen goed en minder goed 
tijdens de behandeling? Dit verkennen-
de kwalitatieve onderzoek kan ideeën 
leveren voor diepgaander kwantitatief 
en kwalitatief onderzoek. 

De geïnterviewde patiënten met een 
nKO-kanker waren behandeld met cu-
ratieve intentie en de behandeling was 
nog niet langer dan een jaar achter de 

rug. ze zijn nederlandstalig en wonen 
in België. De interviews vonden plaats 
in het ziekenhuis of bij de patiënten 
thuis, in het voorjaar en najaar van 
2010. De meeste patiënten werden ge-
interviewd samen met een mantelzorger 
(zie Tabel 1). De interviews gebeurden 
aan de hand van een vragenlijst met 
open vragen. 

We bekijken eerst de emotionele en li-
chamelijke gevolgen van de diagnose en 
de behandelingen. Dan gaan we na hoe 
de respondenten de zorg en de behan-
delingen ervaren hebben. Het gaat om 
de zorg vanaf de diagnosemededeling 
tot een jaar na het afronden van de be-
handeling. 

1. gEVOLgEn VAn 
DE DIAgnOsE En DE 
BEHAnDELIng

1.1. De diagnose
Door de diagnosemededeling komen de 
respondenten terecht in een andere we-
reld die ze niet kennen en waar alles 
draait rond kanker. Ze zien dit als een 
zwarte bladzijde in hun leven, als verraad 
van het lichaam, ‘een klop op je hoofd’. 
Raymond heeft heel zijn leven hard ge-
werkt en plotseling valt dat weg. ‘Maar je 
hebt geen keuze, je moet door de moeilijke 
periode heen’ (Boris). Alleen Frits om-
schrijft de diagnose niet als een breuk-
lijn. Hij wist dat er een risico bestond 

Hoe beleven patiënten met een
       NKO-kanker hun zorg en 
  hun behandeling? 

Ward Rommel

De behandeling van neus- keel- en oorkanker heeft een zware impact. Praten, eten en drinken zijn niet meer zo vanzelfsprekend.
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op deze aandoening, door de medicatie 
die hij moest nemen na een niertrans-
plantatie. 

Bij mensen die menen dat ze een gezond 
leven leidden, is er onbegrip. Ze tasten in 
het duister over de oorzaak van de kan-
ker. Mireille vraagt zich af of ze ziek is 
geworden omdat ze haar emoties te veel 
opkropte. Bovendien ergeren ze zich eraan 
dat artsen of andere mensen voortdurend 
vragen of ze gerookt en gedronken hebben 
(Boris, Raymond).

Wie wel rookte of veel dronk, kan gemak-
kelijker betekenis geven aan de diagnose. 
Willem weet hoe het komt. Hanne ver-
moedde al wat er aan de hand was vóór 
de diagnose gesteld was. Marianne was 
wel wat verrast door de precieze diagno-
se. Ze had veeleer longkanker verwacht. 
Ook als er een andere reden is om de 
diagnose te plaatsen, bijvoorbeeld be-
paalde medicatie, is die gemakkelijker te 
aanvaarden (Frits).

1.2. De behandeling
De behandeling van neus- keel- en oor-
kanker kan bestaan uit chirurgie, radiothe-
rapie en chemotherapie (zie Tabel 1). Die 
behandelingen hebben een zware impact. 
Verschillende respondenten konden na 
de operatie een tijdje niet praten (Boris, 
Marc, Arnulf, Hector). Op het moment van 
het interview konden Hector en Marc nog 
niet praten. Ook de radiotherapie heeft 
gevolgen voor de stem. Zo klinkt Willems 
stem een tijdje erg schor. Het heeft uiter-
aard een grote impact op je leven als je 
niet kunt spreken. Het is moeilijk om emo-
ties te uiten. Alles neerschrijven is lastig. 
Er is ook een invloed op het gezinsleven. 
De partner van Boris heeft het moeilijk: 
zijn stem, een onderdeel van de persoon 
met wie ze samenleefde, is weg. Er zijn 
ook praktische problemen. De patiënt kan 
bijvoorbeeld niet antwoorden als iemand 
in huis roept waar hij zit. In de periode 
dat ze niet kunnen praten of een canule 
hebben (een buisje in een kunstmatige 
opening in de luchtpijp, zie p. 23), zijn 

mensen soms bang om op straat te gaan 
en mensen te ontmoeten. Sommigen dur-
ven niet buiten komen (Hector). Als ge-
laryngectomeerden, bij wie het strotten-
hoofd en dus de stembanden verwijderd 
zijn (Boris, Marc), weer leren spreken, is 
hun stem sterk veranderd. In het begin is 
het dan ook moeilijk om gesprekken aan te 
knopen, zeker met onbekenden. 

Verschillende respondenten hebben pro-
blemen met eten. Dit heeft verschillende 
oorzaken. Ten eerste kan Hector door de 
plaats van zijn gezwel een tijd niet eten. 
Ten tweede zorgt de radiotherapie voor 
problemen. Na enkele weken radiothera-
pie wordt slikken moeilijk. Ten gevolge 
van de radiotherapie hebben patiënten 
ontstekingen in de mond en maken ze 
geen speeksel meer aan (Arnulf, Mireille, 
Erik). Verschillende mensen (Erik, Hanne) 
vermageren sterk. Sommigen kunnen ge-
durende een bepaalde periode niet meer 
eten of drinken, enkel nog de lippen be-
vochtigen (Arnulf). Erik en Willem moe-

Tabel 1. gegevens over de geïnterviewde patiënten

Pseudoniem Leeftijd Aandoening ziekenhuis Beroep geïnterviewd met...
1 Boris 72 strottenhoofdkanker zh1 bediende echtgenote
2 Marc 69 strottenhoofdkanker zh1 arbeider echtgenote
3 Marianne 49 mondholtekanker zh1 dossierbeheerder alleen
4 Mireille 78 keelkanker zh1 winkelbediende echtgenoot
5 Erik 73 keelkanker zh1 havenmarkeerder echtgenote
6 Arnulf 56 mondholtekanker zh2 grondwerker zus
7 Hector 60 Keelkanker zh2 schooldirecteur echtgenote
8 Raymond 61 Keelkanker zh2 garagist echtgenote
9 Willem 67 keelkanker zh2 steenbakker zoon
10 Hanne 57 keelkanker zh3 verpleegkundige alleen
11 Frits 66 ? zh2 zelfstandige echtgenote
12 Piet 52 strottenhoofdkanker zh2 gemeentearbeider zus

Respondent Datum diagnose Behandelingen
1 Boris jan 2010 chirurgie, radiotherapie
2 Marc feb 2010 chirurgie, radiotherapie 
3 Marianne jan 2010 chemotherapie, radiotherapie 
4 Mireille mei 2010 chemotherapie,radiotherapie
5 Erik mei 2009 chemotherapie, radiotherapie 
6 Arnulf nov 2009 chirurgie, chemotherapie, radiotherapie
7 Hector okt 2009 chirurgie, radiotherapie
8 Raymond apr 2009 radiotherapie
9 Willem half 2009 chirurgie, radiotherapie 
10 Hanne mrt 2009 chemotherapie, radiotherapie
11 Frits ? chirurgie, radiotherapie
12 Piet sep 2010 radiotherapie, chemotherapie
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ten zich behelpen met vloeibare voeding 
en sommigen krijgen een sonde waar-
langs voedsel via de huid door de buik-
wand rechtstreeks in de maag loopt, een 
PEG-sonde (Hanne, Arnulf, Piet), al dan 
niet aangevuld met gewoon eten. Proble-
men met eten hebben een grote impact 
op het sociale leven. Tijdens de radiothe-
rapie kon Hanne geen eten zien of rui-
ken, ze kon dus niet samen eten met haar 
gezin. Sondevoeding beperkt de bewe-
gingsvrijheid, want het duurt enkele uren 
voor de vloeibare voeding door de sonde 
in de maag gelopen is. Ondertussen kun 
je niet buiten. Na een tijd kan dat knap 
vervelend worden (Hector, Hanne, Piet). 
De periode van sondevoeding kan lang 
aanslepen. Piet heeft een half jaar na de 
behandeling nog altijd zijn PEG-sonde. 
Maar Raymond slaagt erin niet te veel te 
vermageren en sondevoeding te vermij-
den door regelmatig kleine hoeveelheden 
gemalen voedsel te eten. De effecten 
op iets langere termijn zijn volgens de 
respondenten uiteenlopend. Sommigen 
ervaren blijvende effecten, de smaak is 
bijvoorbeeld veranderd (Raymond, Wil-
lem). Erik heeft maanden na de radiothe-
rapie nog altijd een erg droge mond. Frits 
merkt weinig verandering. 

De chemotherapie zorgt tijdelijk voor 
eetproblemen door misselijkheid (Erik, 
Mireille, Frits). Ook na de operatie kun-
nen mensen enkele dagen niet eten. Na 
een laryngectomie zijn er blijvende be-
perkingen, je kunt bijvoorbeeld niet meer 
eten en praten tegelijk. 

Een ander neveneffect van de behande-
ling is pijn, bijvoorbeeld omdat de radio-
therapie de zenuwuiteinden prikkelt. Bij 
Hanne vinden ze na een half jaar een me-
dicament dat de pijn verzacht, maar soms 
blijft de patiënt er ook mee zitten. Hector 
krijgt van de dokter de boodschap dat er 
aan de pijn aan zijn schouder ten gevolge 
van de bestraling niet veel te doen is: ‘Al-
leen de tijd kan dat verhelpen’.

Ten slotte zorgt de behandeling voor pro-
blemen met het gebit. Vóór de behande-
ling moet je soms een deel of alle tanden 
laten trekken (Mireille, Frits), een al be-
staand kunstgebit past niet meer (Arnulf). 

De last die mensen ervaren van de ge-
volgen van de behandeling, loopt sterk 

uiteen. Voor Mireille weegt de behande-
ling erg zwaar. Voor Hector en Hanne lij-
ken de neveneffecten van de behandeling 
erger dan de confrontatie met kanker op 
zich. Hanne heeft gehoorproblemen ten 
gevolge van de chemotherapie. 

‘Misschien waren die gehoorproblemen nog 
erger dan toen ze zeiden dat ik kanker 
had, maar dat het kon genezen. Ik was 
kwaad, de maagsonde was weg en ik kon 
weer stilaan slikken en nu kon ik niet goed 
horen.’ 

Marc weet niet of hij zich nog opnieuw 
zou laten behandelen, want hij vindt het 
heel erg dat hij zijn stem verloren is. 
Mensen zijn opstandig, ze moeten leren 
zich te verzoenen met de gevolgen (Bo-
ris), ze klampen zich vast aan het feit dat 
ze beterschap zien (Hector). Voor Piet 
zijn de financiële gevolgen belangrijk: na 
een jaar ziekteverlof is hij teruggevallen 
op 40% van zijn vroegere loon. 

Anderen minimaliseren: Frits vond de be-
straling vervelend, maar hij kon blijven 
eten en na de behandeling herstelde alles 
zich snel.

De respondenten vermelden ten slotte 
enkele moeilijke momenten in het zorg-
traject. In eerste instantie is dat de start 
van een behandeling, bijvoorbeeld ra-
diotherapie. De patiënt moet een masker 
aanpassen om zijn gezicht te bescher-
men. In het begin geeft dit een claus-
trofobisch, opgesloten gevoel (Frits, 
Hanne). ‘Als je de eerste keer binnenkomt 
in het daghospitaal voor chemotherapie, 

besef je pas echt dat je kanker hebt’, zegt 
Hanne. Een moeilijk moment is ook de ra-
diotherapiebehandeling na de chirurgie. 
Na een laryngectomie moeten mensen 
weer leren spreken en slikken. Geleide-
lijk aan maken ze vooruitgang, maar de 
radiotherapie doet die vooruitgang weer 
teniet. Die stap terug komt hard aan (Bo-
ris, Marc, Hanne). Vlak na de behande-
ling kwamen Piet en Hanne in een leegte 
terecht. Plotseling konden ze niets meer 

doen behalve afwachten. De weken du-
ren dan lang, je ziet minder mensen dan 
tijdens de behandeling. Raymond en Piet 
proberen zo weinig mogelijk aan hun aan-
doening te denken, maar dat is moeilijk. 
Vooral als ze voor een controleconsulta-
tie staan, spoken de aandoening en de 
mogelijke gevolgen door hun hoofd (Ray-
mond, Piet). 

2. DE BEOORDELIng 
VAn DE OnTVAngEn 
zORg
In het algemeen staan de respondenten 
positief tegenover de zorg en de behande-
ling door artsen en andere zorgverstrek-
kers. Over bepaalde onderdelen hebben ze 
wel opmerkingen, zoals verder blijkt. 

2.1. Informatie over de 
behandeling
Over de informatieverstrekking over de 
aandoening, de behandeling en de ne-
veneffecten zijn de respondenten in het 
algemeen tevreden (Piet, Willem). Er zijn 
bijvoorbeeld informatiebrochures over de 
radiotherapie, de chemotherapie en de 
chirurgie. Er zijn voldoende contacten met 
de arts waarbij de respondenten vragen 
kunnen stellen (Erik, Mireille), bijvoor-
beeld over de canule (Raymond) of de 
droge mond door de bestraling (Erik), de 
impact van de behandeling op de eetlust 
en mogelijke oplossingen. Er is een goede 
uitleg over het nut van de behandeling. 
Als respondenten van thuis bellen naar het 
ziekenhuis met een vraag, kunnen ze de 
arts vlot bereiken. Dat is belangrijk, want 

soms komen de vragen pas na de consul-
tatie naar boven (Marianne, Erik, Mireille, 
Hector, Raymond, zus van Piet, Erik, Frits). 

informatie over de operatie en de 
canule
Volgens de respondenten was er in enkele 
concrete situaties wel een informatiete-
kort, wat zelfs tot gevaarlijke situaties 
kan leiden. Na een operatie omwille van 
NKO-kanker heeft een deel van de patiën-

‘Als je de eerste keer binnenkomt voor chemotherapie,  
besef je pas echt dat je kanker hebt.’
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ten gedurende enkele weken een canule. 
Gelaryngectomeerden krijgen ook een 
stemknoopje tussen slokdarm en lucht-
pijp om achteraf weer te leren spreken1. 
Verschillende patiënten ervaren een tekort 
aan informatie over de canulezorg en het 
stemknoopje. 

Boris (zh1) merkte dat een deel van het 
ziekenhuispersoneel niet altijd kon ant-
woorden op zijn vragen, volgens hem door 
een gebrek aan ervaring. Een vragen- en 
antwoordenlijst zou nuttig kunnen zijn. 

‘Je zit natuurlijk met een hele hoop vra-
gen. Ik vind dat ze een lijst moeten op-
stellen van de meest gestelde vragen met 
de antwoorden erbij om aan de patiënten 
te overhandigen. Waarom heb ik zoveel 
slijmen? Hoe lang gaat dat duren? Van-
waar komen die korstjes? Hoe ga ik kun-
nen spreken? Ben ik nu echt genezen? Wat 
is het risico dat het ooit terugkomt? De 
stemknoop, hoe lang gaat die mee? Wat 
gebeurt er als een stemknoop lekt? We 
hebben die vragen gesteld aan de dokter, 
aan het personeel, aan de logopedist. Die 
mensen zijn altijd behulpzaam, maar voor 
veel verpleegsters is die stemknoop nieuw. 
Die konden natuurlijk niet antwoorden op 
sommige vragen.’

De canule bestaat uit een buitencanule die 
in de luchtpijp aanwezig blijft en de bin-
nencanule die daar precies in past en regel-
matig verwijderd en schoongemaakt moet 
worden. Volgens Arnulf (zh2) was er onvol-
doende informatie over de reiniging van de 
buitencanule, waardoor die verstopte en hij 
enkele malen bijna stikte en met de am-
bulance naar het ziekenhuis moest. Ook de 
thuisverpleegkundigen wisten niet hoe ze 
die canule moesten reinigen. ‘Hadden we 
wat meer uitleg gehad, dan hadden we dat 
kunnen voorkomen,’ zegt Arnulfs zus. Arnulf 
zou ook pas laat gehoord hebben dat een 
luchtbevochtiger kan helpen om irritatie 
van de luchtwegen te vermijden.

Daarnaast vindt Marianne (zh1) dat ze te 
weinig uitleg kreeg over een ingrijpende 
operatie. Naast de dokter kon ze bijna bij 
niemand terecht met vragen.

‘Dan gingen ze huid transplanteren van 
mijn pols op mijn tong. Dat was allemaal 
heel ingrijpend. Er was niemand behalve de 
dokter, maar die zie je ook niet veel. Er was 
niemand aan wie je meer uitleg kon vragen.’ 

Interessant is dat informatie vooraf over 
wat de ingreep met zich mee zal brengen, 
tegenstrijdige effecten heeft. Enerzijds 
weten de patiënt en zijn omgeving door 
de informatie wat hen te wachten staat. 
Maar anderzijds kan de informatie ook 
schrik aanjagen. 

‘De VLK heeft onmiddellijk een bundel ge-
stuurd waar alles in stond wat we nadien 
meegemaakt hebben. Hij heeft dat op een 
zaterdag allemaal gelezen. Hij was volledig 

depressief. Het stond er heel goed in uit ge-
legd. Hij zei: ‘Moet ik daar allemaal door?’ 
De VLK heeft ons positief geholpen. In de 
brochure stond alles. Toen wisten we wat 
ons te wachten stond.’ (partner van Hector)

Bij gelaryngectomeerden speelt de pati-
entenvereniging een grote rol in de infor-
matieverstrekking over laryngectomie en 
de gevolgen (zie p. 25). De gelaryngec-
tomeerde respondenten kregen inderdaad 

bezoek van een lid van de patiëntenver-
eniging. De ene evalueert dit contact al 
positiever dan de andere. Marc was blij met 
het bezoek van een lotgenoot vóór en na 
de operatie. Hij kreeg van hen een goede 
uitleg over de operatie, het materiaal dat 
hij nodig zou hebben en over het weer le-
ren spreken. Maar Boris kreeg iemand aan 
zijn bed die een andere spreektechniek 
had en hij vraagt zich af wat hij daarmee 
kan aanvangen. Ook voor de sociale con-
tacten heeft hij de vereniging niet nodig. 

Voor Marianne was dit georganiseerde 
lotgenotencontact niet beschikbaar, maar 
ze uit wel de nood eraan, bijvoorbeeld 
om een ingrijpende operatie waar je voor 
staat, te bespreken met iemand die het al 
meegemaakt heeft. Lotgenoten begrijpen 
je beter. Ze stelt voor dat het ziekenhuis 
lotgenotensessies zou organiseren, even-
tueel onder leiding van een psycholoog.

informatie over de neveneffecten 
van radiotherapie en chemotherapie
Bij de informatieverstrekking over de ne-
veneffecten vóór de start van een chemo-
therapie- of radiotherapiebehandeling, is 
het belangrijk om een evenwicht te zoe-
ken tussen informeren en afschrikken. 
Enerzijds zorgen neveneffecten die niet 
op voorhand aangekondigd zijn, voor een 
onaangename verrassing. Bij Hanne kwam 
dit tweemaal voor (haaruitval door radio-
therapie, doofheid door chemotherapie). 
Achteraf beschouwd zou ze het beter vin-
den als die effecten aangekondigd waren. 
Anderzijds moeten zorgverstrekkers ook 
oppassen dat ze door een opsomming 
van alle mogelijke neveneffecten vóór de 

behandeling de patiënt niet te veel af-
schrikken. Dit kan de patiënt ontmoedi-
gen, zegt Frits. 

‘Die verpleegster ging uit van het worst-
casescenario: ‘Het zou kunnen dat je op het 
einde van de behandeling niet meer kunt 
eten, maar dan gaan we je opnemen en je 
kunstmatig voeden.’ En als je dan het info-
boekje las dacht je, jongens, wat gaat mij 
nu overkomen? Maar eigenlijk is daar niks 

Na een operatie omwille van NKO-
kanker heeft een deel van de patiënten 
gedurende enkele weken een canule (zie 
tekening). Over de canulezorg is vaak een 
tekort aan informatie.

‘lotgenoten begrijpen beter wat je zult meemaken als je voor  
een ingrijpende operatie staat.’ 
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van uitgekomen. Eigenlijk denk ik dat ze 
beter zouden zeggen: ‘Kijk, er is een mo-
gelijkheid dat dit gebeurt, maar die kans is 
toch beperkt.’ Zodat mensen die intellectu-
eel of mentaal wat minder sterk staan, niet 
onderuitgaan.’ 

Twee opmerkingen gaan over radiothe-
rapie na chirurgie. Boris vindt dat zorg-
verstrekkers ervoor moeten waarschuwen 
dat je na de chirurgie weer een stap 
achteruitzet door de radiotherapie. Marc 
kreeg vóór de operatie te horen dat ra-
diotherapie hoogstwaarschijnlijk niet 
nodig zou zijn. Toen hij na de operatie de 
boodschap kreeg dat bestraling wel no-
dig was, was dit een grote teleurstelling. 
Hij denkt dat het beter is om mensen 
niets te beloven wat nog niet zeker is. 
Dat wijzigingen aan het meegedeelde be-
handelingsplan bij patiënten veel vragen 
oproepen, stelde ook het onderzoeksrap-
port 2008 al vast2.

2.2. Uitvoering van de zorg 
Goed uitgevoerde zorg is technisch cor-
recte hulp die zo vlot mogelijk het ge-
wenste resultaat bereikt3. Ook over de 
uitvoering van de geneeskundige zorg en 
de ondersteunende zorg, bijvoorbeeld de 
logopedie, zijn de respondenten globaal 
gezien tevreden. Volgens de responden-
ten zijn er wel problemen met de zorg 
voor de PEG-sonde en de canule. Zowel in 
de thuiszorg als de ziekenhuiszorg komen 
sommigen terecht bij zorgverstrekkers die 
niet goed weten hoe ze hiermee moeten 
omgaan.  

Zorgverstrekkers in de thuiszorg (huisartsen 
en thuisverpleegkundigen) zouden vaak 
niet goed weten hoe ze de canule en de 
PEG-sonde moeten verzorgen. Bovendien 
komen er verschillende thuisverpleegkun-
digen langs. Het volstaat dus niet dat één 
thuisverpleegkundige de zorg onder de knie 
heeft (Arnulf, Hector, Raymond). De huis-
arts schrijft Hector medicatie tegen slijmen 
voor die de specialist in het ziekenhuis hem 
dan weer afraadt. 

‘Ik was in paniek, maar de thuisverpleging 
ook. [...] dat meisje kwam, en vroeg: ‘Wat 
moeten wij hier doen?’ Zij had het nog 
nooit gezien. Sommige zeggen ook: ‘Ik heb 
gehoord dat het hier voor een canule is, ik 
heb mijn cursus nog eens ingekeken.’ Zo 
hadden wij geen steun. [...].’ (Hector)

Maar ook in het ziekenhuis zijn er proble-
men. Arnulf geraakt thuis in ademnood. 
De ambulance brengt hem naar een klei-
ner ziekenhuis in de buurt. Daar kunnen 

ze hem niet helpen. Een tweede ambu-
lance brengt hem dan naar het verder 
gelegen ziekenhuis waar hij behandeld 
wordt.
 
In zh 1 hebben enkele respondenten het 
gevoel dat niet alle zorgverstrekkers erg 
ervaren zijn in zorg voor de PEG-sonde of 
de canule (Marc, Marianne). Marc krijgt 
op een bepaald moment ademhalings-
problemen omdat de canule vol bloed en 
slijm zit. Er komt een revalidatieteam aan 
zijn bed, maar die artsen weten niet hoe 
de canule werkt. Hij stelde ook vast dat 
verpleegkundigen soms niet goed wisten 
hoe de aerosoltoestellen (om medicatie 
in de luchtwegen toe te dienen) werken. 

Marianne (zh1) maakt afspraken met een 
diëtiste over de toediening van sonde-
voeding, een verpleegkundige op een an-
dere ziekenhuisafdeling trekt die afspraken 
daarna in twijfel. 

‘We hadden afgesproken met de diëtiste dat 
we ‘s nachts twee flesjes sondevoeding in 
een grote container zouden gieten, zodat ik 
‘s nachts niet wakker hoefde te worden om 
er een andere fles aan te hangen. Maar vol-
gens die verpleegster in de dagkliniek was 
dat niet hygiënisch genoeg. Ik deed het al 
bijna een maand thuis op die manier, zij 
maakt daar dan een probleem van en op 
zo’n moment is dat allemaal te veel.’ 

Andere klachten hebben te maken met 
het toedienen van injecties of het plaat-
sen van de naald voor de chemotherapie. 
Dat liep bij Marc en Marianne moeilijk. De 
verpleegkundigen moesten verschillende 
keren proberen. Op zich is dat niet zo erg, 
zeggen ze, maar op dat moment konden ze 
niet veel verdragen. Ze begrijpen wel dat 
verpleegkundigen soms nog iets moeten 
inoefenen, maar vragen zich af of ern-
stig zieken de proefkonijnen moeten zijn.  

Marianne krijgt pas een poortkatheter voor 
de toediening van chemotherapie als ze 
klaagt over de vele moeilijke prikken. In 
zh2 heeft Raymond een gelijkaardige klacht 

over een tandartsstagiaire die er wel heel 
lang over doet om de wonde na het trekken 
van twee tanden dicht te naaien. 

Wellicht schrijven respondenten verve-
lende neveneffecten soms ook onterecht 
toe aan behandelingsfouten. Erik denkt 
bijvoorbeeld dat hij brandwonden heeft 
omdat het ziekenhuis hem verkeerd be-
straalde. 

2.3. Psychosociale zorg
Kanker kan vanaf de diagnosestelling tot 
lang na de behandeling voor een zware 
psychische belasting zorgen. Ook bij NKO-
kankers is dit het geval (zie p. 21). Pati-
enten met problemen in de psychosociale 
sfeer kunnen doorgaans een beroep doen 
op gespecialiseerde professionele zorgver-
strekkers.

Op de vraag of de respondenten een be-
roep hebben gedaan op hulp voor psy-
chische problemen, kregen we uiteenlo-
pende reacties. Bij de mensen die hulp 
aangeboden kregen, zijn Hector (zh2) en 
Marianne (zh1) niet tevreden over de ont-
vangen hulp. De psycholoog nodigt hen 
uit om te ‘vertellen’, maar nadien biedt 
hij niet echt een oplossing of de geboden 
oplossingen komen niet echt bruikbaar 
over. Hij stelt vragen over thema’s waar-
over ze niet willen praten. Zaken die wel 
belangrijk zijn, blijven buiten beschou-
wing. De psycholoog voelde bij Hector 
niet aan wanneer hij het gesprek moest 
beëindigen.

‘Toen we naar de chemo gingen was daar 
een psychologe. Dat was het enige nega-
tieve. Die zei: ‘Vertel het eens’, en ik begon 
te vertellen... maar daar had ik niets aan. 
Zij had ook geen oplossing, niemand heeft 
een oplossing. Ze zei altijd ‘ja..., ja ...’ Meer 
kreeg ik niet te horen. Op de duur werd ik 
bang, want zij had wel veel tijd...’

zorgverstrekkers moeten oppassen dat ze de patiënt niet te veel 
afschrikken door een opsomming van mogelijke neveneffecten 
vóór de behandeling
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Piet is wel tevreden. 
‘De drie dagen dat ik hier lag, is er wel een 
meisje bij mij geweest die vroeg of ik iets te 
kort had of zo, die was wel vriendelijk – dat 
was in orde.’

Marc en Mireille weigerden de aangeboden 
hulp, hoewel ze het wel moeilijk hadden. 

Er zijn ook respondenten die geen psycho-
logische hulp aangeboden kregen. Enkelen 
stellen dat dit geen probleem is, bijvoor-
beeld omdat ze voldoende steun vinden bij 
hun partner (Willem, Hanne, Raymond). 
Het idee van psychische hulp alleen al lijkt 
Frits absurd.

Ten slotte zijn er mensen die vinden dat er 
psychologische steun ontbrak, maar dik-
wijls gaat het dan niet om steun voor hen-
zelf. De partner van Boris vindt dat er psy-
chologische steun zou moeten zijn voor de 
patiënten. Marianne (zh1) vindt dat haar 
partner en zoon hulp moesten krijgen. De 
ziekteperiode was immers ook voor het 
gezin heel belastend. Enkele respondenten 

ervoeren op een bepaald moment een te-
kort aan psychologische steun, maar den-
ken dat ze die hulp toch geweigerd zouden 
hebben als hij aangeboden werd. Hanne 
had het moeilijk in de weken na de behan-
deling, toen ze veel alleen thuis zat. Dan 
zou er begeleiding moeten zijn, denkt ze. 
Tegelijk acht ze het niet onmogelijk dat ze 
de hulp zou geweigerd hebben. Marianne 
vindt dat er in het ziekenhuis meer kansen 
zouden moeten zijn om met een psycho-
loge te praten, maar tegelijk weet ze niet 
of ze er open voor zou staan. 

Er zijn uiteraard erg weinig patiënten ge-
interviewd, maar de negatieve ervaringen 
van enkelen wijzen toch op het belang van 
expertise en vorming bij de psychologen, 
zodat zij niet het omgekeerde effect be-
reiken van wat ze beogen. Rond psycho-
logische hulp lijkt ook nog een taboe te 
hangen. Mensen willen wel meer hulp, 
maar dan in de eerste plaats voor hun 
naasten. Sommige respondenten hebben 

het emotioneel moeilijk, maar toch wijzen 
ze psychische hulp af of denken ze dat ze 
die hulp zouden afwijzen. Ze denken dat 
ze het wel zelf kunnen oplossen. Dit vormt 
een uitdaging voor de psychologische 
zorg: hoe kun je die mensen ondersteunen 
en tegelijk hun keuzevrijheid respecteren? 

De al vermelde lotgenoten spelen ook een 
rol in de psychosociale steun. Volgens 
Marc en Piet geeft het moed om door te 
gaan als je met een lotgenoot kunt spre-
ken die al verder staat in het zorgtraject 
en al beter functioneert. Maar ook de ver-
gelijking met iemand die er slechter aan 
toe is, kan moed geven. Boris heeft een 
kennis die er erg slecht aan toe is na een 
beroerte. Boris vindt dat hij het in verge-
lijking nog niet zo slecht stelt. 

sociale hulp
Een NKO-kanker heeft een grote sociale 
impact. Mensen lijden loonverlies, hebben 
extra kosten, kunnen hun huishouden niet 
meer alleen beredderen... Maatschappelijk 
werkers van het ziekenhuis, het OCMW en 

het ziekenfonds kunnen dan helpen bij 
het aanvragen van financiële tegemoetko-
ming en het zoeken naar oplossingen voor 
praktische problemen, zoals gezinshulp of 
vervoer van en naar het ziekenhuis. Die 
hulp krijgt over het algemeen een posi-
tieve evaluatie. Een uitzondering is Boris. 
De sociaal werker van het ziekenhuis legt 
hem allerlei sociale regelingen uit waarop 
hij meent toch geen recht te hebben, we-
gens zijn hoge pensioen. 

2.4. Planning en wachttijden
Goed geplande zorg is voorspelbaar. Patiën-
ten weten wanneer ze de onderzoeksresul-
taten krijgen of wanneer ze een behande-
ling zullen ondergaan. Een goede planning 
houdt ook in dat de zorgtijd beperkt is. 
Er zijn korte wachttijden vóór het meede-
len van onderzoeksresultaten en tussen de 
verschillende behandelingsfasen3 4. Vooral 
als de behandeling eenmaal gestart is, zijn 
er over de wachttijden weinig klachten. De 
respondenten hoeven niet lang te wachten 

op onderzoeksuitslagen of op de operatie. 
De radiotherapie (Boris, Marc, Hanne, Erik, 
Mireille, Piet) en de chemotherapie verlie-
pen vlot (Marianne, Hanne, Erik). Als er 
wel moet gewacht worden, hebben mensen 
er begrip voor (Raymond), of ze berusten 
erin: ‘Wachten, dat heb je, he, als je naar 
een dokter gaat.’ (Willem)

Enkele patiënten vonden dat ze vooral 
vóór de start van de behandeling lang 
moesten wachten. Tussen de onderzoe-
ken voor de diagnosestelling en de start 
van de behandeling zat er volgens Mireil-
le en Erik veel tijd. Bij Erik duurde het 
drie weken. Volgens hem kwam er een 
chemokuur omdat de radiotherapie drie 
weken op zich liet wachten. Het gezwel 
zou ondertussen immers sterk gegroeid 
zijn. Enkele patiënten hebben ook het 
gevoel dat de huisarts te lang wachtte 
om hen door te sturen naar de specia-
list (zie verder). Ook Hector vindt dat hij 
tijd verloren heeft vóór de behandeling. 
Ze gingen eerst naar een lokaal zieken-
huis, een bevriende arts raadde hen aan 
naar een groter ziekenhuis te gaan. Ze 
hadden het moeilijk om een keuze te 
maken en zo duurde het een tijdje voor 
de behandeling kon starten. De eerste 
keer dat Hanne naar het ziekenhuis ging, 
moest ze vier uur wachten op een onder-
zoek, wat ze erg lang vond. 

2.5. Houding van de zorgver-
strekkers
Patiënten stellen het op prijs als de zorg-
verstrekkers bezorgdheid of betrokkenheid 
tonen. Voorbeelden zijn een arts die de 
partner van de patiënt opbelt om mee te 
delen hoe de operatie verlopen is (Boris, 
Frits) of een arts die in het ziekenhuis 
langskomt om te vragen hoe het gaat (Ar-
nulf, Mireille). Zorgverstrekkers die inte-
resse tonen voor de zieke en de patiënt 
niet het gevoel geven dat hij een nummer 
is (Hector, Raymond), zijn belangrijk. Een 
klacht in verband met de houding van de 
zorgverstrekkers is er van Boris. Hij klaagt 
over verpleegkundigen die geen rekening 
houden met de specifieke situatie van  
gelaryngectomeerden. Verpleegkundigen  
zouden wel eens vergeten dat gelaryn-
gectomeerden niet kunnen zeggen dat ze 
pijn hebben. Hij stoorde zich ook aan de 
maatschappelijk werker die hard begon te 
roepen tegen hem. Hij kon dan wel niet 
praten, maar was daarom nog niet doof.

rond psychologische hulp lijkt nog een taboe te hangen.  
Mensen willen wel meer hulp, maar dan in de eerste plaats  
voor hun naasten
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2.6 samenwerking en coördinatie
Een NKO-kankerpatiënt komt in contact 
met verschillende zorgverstrekkers: de 
huisarts, artsen-specialisten, diverse para-
medici en psychosociale zorgverstrekkers. 
Een goede samenwerking tussen die zorg-
verstrekkers is belangrijk. Dit betekent 
dat ze vlot doorverwijzen en dat informa-
tie snel en volledig doorstroomt tussen 
zorgverstrekkers in de ziekenhuis- en de 
thuiszorg, binnen het ziekenhuis en ook 
tussen verschillende ziekenhuizen. Bij 
een goede informatiedoorstroming heb-
ben zorgverstrekkers voldoende informa-
tie om beslissingen te nemen voor een 
optimale zorg5. 

samenwerking tussen thuiszorg  
en ziekenhuiszorg
Vóór de diagnose gingen verschillende 
respondenten met hun symptomen naar 
de huisarts. Raymond en Mireille hebben 
het gevoel dat de huisarts voldoende alert 
was en snel doorstuurde naar de speci-
alist. Maar er zijn ook huisartsen die te 
lang zouden wachten voor ze doorsturen. 
Hector en Marc bijvoorbeeld gingen op ei-
gen initiatief naar de specialist nadat de 
huisarts volgens hen te lang probeerde 
het probleem zelf op te lossen. Marc was 
al een half jaar hees, maar de huisarts 
stuurde hem niet door. Uiteindelijk ging 
hij naar een specialist, nadat een bevrien-
de verpleegkundige hem zei dat zo’n lang 
aanslepende heesheid wel wat vreemd is. 
Frits ging dan weer rechtstreeks naar een 
specialist, omdat hij weinig vertrouwen 
had in de huisarts. 

Wanneer de patiënt is doorgestuurd, is er 
een vlotte informatie-uitwisseling tussen 
huisarts en specialist volgens verschillen-
de respondenten (Boris, Raymond, Willem, 
Erik). Maar de problemen met canule- en 
sondezorg in de thuiszorg (zie 2.2.) wij-
zen er toch op dat communicatie tussen 
ziekenhuis en thuiszorg over deze gespeci-
aliseerde zorg nog beter kan. 

Tijdens de behandeling kan de huisarts vol-
gens enkele respondenten niet veel meer 
doen. Twee respondenten, Hector (zh2) en 
Marianne (zh1) verwachten tijdens de be-
handeling wel nog hulp en betrokkenheid 
van de huisarts, maar ze vinden dat hij die 
hulp niet bood. Hij informeert niet hoe het 
gaat, of gaat niet in op vragen om steun, 
zoals de vrouw van Hector vertelt. 

‘We hebben heel die periode geen huisdok-
ter gezien. Ik belde dan altijd: ‘Dokter, Hec-
tor heeft keelkanker, hij kan niet meer eten.’ 
Maar hij kwam niet. Hector kwam thuis van 
de operatie. Hij had dag en nacht slijmen. 
We moesten die eruitzuigen en -kloppen. Ik 
heb zelf een kinesist gevraagd. Ik vroeg de 
dokter of hij wou komen zien. Hij vroeg: 
‘Heb je een brief meegekregen van zh2 voor 
mij?’ Toen ik dat ontkende, zei hij: ‘Ja, als 
ik geen instructies heb...’ We zagen hem 
nog niet.’ 

in het ziekenhuis
De meeste respondenten stellen vast dat 
de ziekenhuiszorg goed georganiseerd is. 

Artsen werken goed samen. Ze verwijzen 
snel door naar een collega als die meer 
gespecialiseerd is, binnen hetzelfde zie-
kenhuis (Piet, Frits) of vanuit een klei-
ner naar een groter ziekenhuis (Willem). 
Respondenten merken op dat artsen onder 
elkaar overleggen (Marianne, Erik, Frits). 
Artsen in het ziekenhuis zijn goed op de 
hoogte van de behandeling die een andere 
arts geeft (Frits). Het is voor de patiënt 
gemakkelijk als hij op consultatie de ra-
diotherapeut en de chirurg tegelijk kan 
zien (Raymond, zh2). 

Maar ook hier blijkt uit de problemen met 
de canulezorg en de sondevoeding in het 
ziekenhuis (zie 2.2.) dat communicatie 
tussen zorgverstrekkers van verschillende 
zorgafdelingen nog beter kan. Door een 
betere communicatie zou een patiënt bij-
voorbeeld geen artsen aan zijn bed krij-
gen die geen raad weten met de canule of 
zouden de diëtist van de afdeling gastro-
enterologie en de verpleegkundige van de 
dagkliniek elkaar niet tegenspreken. 

2.7. Inspraak 
De betrokkenheid van de patiënt bij de 
behandelingskeuze is volgens de VLK een 
recht van de patiënt6. Maar inzake de basis-

behandeling lijkt inspraak voor de meeste 
respondenten niet echt een thema te zijn. 
De meesten worden niet bij de keuze betrok-
ken en maken daar geen probleem van. Ze 
krijgen één behandelingsschema voorge-
steld. Ze gaan daar zonder problemen mee 
akkoord. Ze vertrouwen de dokter. Je moet 
doen wat de dokter zegt, want zelf weet je er 
niets van, zeggen de meeste respondenten 
(Boris, Hector, Mireille, Marianne, Frits).

‘Ik ben niet medisch gevormd, ik neem aan 
dat er niet zo veel mogelijkheden waren, 

Een goede samenwerking tussen de zorgverstrekkers, artsen en paramedici, is belangrijk voor een 
optimale zorg.

zorgverstrekkers die interesse tonen voor de zieke en de patiënt 
niet het gevoel geven dat hij een nummer is, zijn belangrijk 
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men heeft gewoon gezegd: ’Dat is wat no-
dig is, dat gaan we doen’, en dat hebben ze 
dan uitgevoerd. Ik neem aan dat zij op de 
hoogte zijn.’ (Frits)

Hanne had wel het gevoel dat ze een be-
handeling niet wilde, maar ze volgt toch 
het voorstel van de arts. 

Twee respondenten vermelden wel een 
keuze. Bij Marc ligt het initiatief bij hem-
zelf: hij stelt de vraag of het nog wel de 
moeite is om de zware behandeling te on-

dergaan. De dokter overtuigt hem dat hij 
zich nog moet laten behandelen. Bij Piet 
vermeldt de arts twee opties (chirurgie of 
radiotherapie), maar hij schuift een van de 

twee als de beste naar voor. Dan kiezen 
Piet en zijn zussen de optie die de artsen 
de beste vinden. 

Andere keuzes gaan niet rechtstreeks 
over de basisbehandeling. Raymond bij-
voorbeeld beslist in samenspraak met de 
huisarts om niet deel te nemen aan een 
klinische studie, vooral omdat de opvol-
ging van de deelnemers aan de studie twee 
jaar zou duren. De stomatoloog laat Frits 
kiezen of hij al dan niet enkele tanden laat 
trekken vóór de radiotherapie. Dit voor-

beeld maakt duidelijk dat een keuze, zelfs 
als ze niet over de behandeling zelf gaat, 
belastend kan zijn. Frits twijfelt en gaat 
te rade bij de chirurg die hij vertrouwt. 
Die adviseert hem de tanden te laten trek-
ken. Maar als zijn eigen tandarts later zegt 
dat dat niet nodig was, gaat hij zich weer 
vragen stellen. Hij vindt het lastig dat de 
zorgverstrekkers elkaar tegenspreken. Ach-
teraf beschouwd zou hij meer tijd geno-
men hebben voor de beslissing en even-
tueel nog iemand anders raadplegen, maar 
hij denkt dat hij hoe dan ook in onzeker-
heid zou blijven leven: je moet een keuze 
maken op een moment dat je eigenlijk niet 
zeker kunt zijn welke keuze de beste is. 

Daarnaast is er ook nog inspraak in de or-
ganisatie van de zorg. Patiënten die vra-
gen om de afspraken aan te passen aan 
hun werkagenda of om er rekening mee te 
houden dat ze ver van het ziekenhuis wo-
nen (Frits, zh1, Piet, zh1) stellen vast dat 
dit zonder problemen kan. 

2.8. Betaalbaarheid van de zorg
Uit het artikel over de kosten van een 
NKO-kanker’ (p. 40) blijkt dat sommige 
patiënten tijdens hun behandeling ge-
confronteerd worden met financiële drem-
pels. Maar de respondenten hebben geen 
grote problemen met de betaalbaarheid 
van de behandeling. Het ziekenfonds en 
de hospitalisatieverzekering beschermen 
hen tegen te hoge kosten, klinkt het. Dit 
betekent niet dat de patiënten helemaal 
geen medische en niet-medische zorgkos-

ten hebben. Ze vinden dat ze relatief veel 
betaalden voor dringend vervoer met een 
ambulance (Arnulf), sondevoeding (Ar-
nulf, Marianne), vervoer naar de radiothe-
rapie (Mireille, Marianne), drinkvoeding 
(Erik), een verblijf in het ziekenhuis voor 
een operatie (Arnulf), een gehoorapparaat 
(Hanne), slaappillen en spoelmiddelen 
voor de mond (Mireille). Dit ligt groten-
deels in lijn met de kostenposten die aan 
bod komen in het artikel over de kosten 
van een NKO-kanker. 

2.9. De materiële omgeving 
NKO-patiënten brengen tijdens de behan-
deling heel wat tijd door in het ziekenhuis, 
bijvoorbeeld op de dagkliniek voor chemo-
therapie of op een hospitalisatieafdeling 
na een operatie. Aandacht voor de mate-
riële omgeving kan dit verblijf wat aan-
genamer maken. De respondenten vermel-
den enkele ergernissen op dit vlak. Arnulf 
stoorde zich eraan dat de tv op zijn zie-
kenhuiskamer te hoog hing. Hij kreeg pijn 
aan zijn nek als hij ernaar wilde kijken. 
Bij Marianne waren de batterijen van de 
chemopompen stuk, zodat de pomp moest 
aangesloten blijven op het elektriciteits-
net. Dat beperkt haar bewegingsvrijheid. 

COnCLUsIE
De interviews tonen hoe patiënten met 
een NKO-kanker hun ziekte en hun be-
handeling ervaren. Maar hierbij horen 
enkele bedenkingen. De geïnterviewde 
groep is natuurlijk erg klein. De pati-
enten kwamen uit drie ziekenhuizen. 
Het onderzoek geeft dus geen algemeen 
beeld van de zorg voor patiënten met 
een NKO-kanker en blijft anekdotisch. 
Een deel van de NKO-patiënten heeft 
erg zware psychosociale problemen (zie 
het artikel over de visie van de zorg-
verstrekkers op p. 21), maar de respon-
denten kwamen niet uit deze groep. Ze 
kunnen bijvoorbeeld allemaal een be-
roep doen op mantelzorg (zie Tabel 1). 
Verder heeft de techniek van het inter-
view zijn beperkingen. Omdat enkele res-
pondenten nog niet of moeizaam konden 
spreken, waren de partner of een zus hun 
spreekbuis. Het is niet zeker of de respon-
denten de gekregen zorg volledig correct 
beschrijven. De ervaring van de respon-
denten strookt niet noodzakelijk met de 
medische realiteit. Het is niet omdat een 

Het is belangrijk mensen te informeren 
over de neveneffecten van chemotherapie 
zonder ze onnodig schrik aan te jagen.

Bij een goede informatiedoorstroming hebben zorgverstrekkers 
voldoende informatie om beslissingen te nemen voor  
een optimale zorg
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respondent denkt dat de wachttijd tussen 
de ontdekking van de tumor en de be-
handeling medisch gezien onverantwoord 
lang is, dat dit ook klopt. Maar toch kun-
nen we enkele interessante conclusies 
trekken. De diagnose en de behandeling 
hebben het leven van de meeste respon-
denten sterk veranderd. De impact van 
de behandeling is groot: mensen kunnen 
een tijd niet eten of spreken en ze heb-
ben pijn. Over het algemeen evalueren 
de respondenten de zorg gedurende deze 
moeilijke periode positief. Toch zijn er 
nog enkele punten die wellicht extra aan-
dacht behoeven. 

 Hoewel zorgverstrekkers en patiënten-
verenigingen grote inspanningen leveren 
om patiënten te informeren, ervoeren 
sommige respondenten nog een tekort aan 
informatie over de canule en de stemknoop 
en de zorg voor de canule. Een goede in-
formatieverstrekking over de canule en de 
verzorging ervan is dus erg belangrijk. 

 Het is belangrijk om mensen te infor-
meren over de neveneffecten van radio-
therapie en chemotherapie zonder ze on-
nodig schrik aan te jagen. Wellicht kan 
het helpen om rekening te houden met de 
copingstijl, de manier waarop de patiënt 
omgaat met problemen. Sommige mensen 
zoeken actief informatie op over een on-
aangename gebeurtenis, anderen proberen 
net zoveel mogelijk afleiding te vinden 
van die gebeurtenis7.

 Vakkennis over de gespecialiseerde 
zorg die NKO-patiënten nodig hebben, 
bijvoorbeeld voor de canule en de PEG-
sonde, is heel belangrijk. Zelfs kleine pro-
blemen kunnen voor patiënten die het al 
moeilijk hebben, hard aankomen. De ken-
nis om ademhalingsproblemen bij patiën-
ten met een canule op te lossen, zou in 
elk ziekenhuis aanwezig moeten zijn, ook 
in ziekenhuizen die normaal geen NKO-
patiënten behandelen. Ziekenhuizen die 
patiënten met NKO-kanker behandelen, 
moeten ervoor zorgen dat kennis over de 
zorg voor de canule en de PEG-sonde aan-
wezig is bij alle artsen en verpleegkun-
digen die met deze patiënten in contact 
komen. 

 Ook binnen de thuiszorg is een goede 
vakkennis over de zorg voor de canule 
en de PEG-sonde belangrijk. Een goede 
communicatie tussen thuiszorg en zie-
kenhuiszorg is hiervoor belangrijk. Door 
die goede communicatie kunnen bepaalde 
slechte ervaringen met de huisarts of de 
thuisverpleegkundige misschien ook ver-
meden worden, bijvoorbeeld het gevoel 
dat de huisarts te laat doorverwees naar 
de specialist of dat hij tijdens de behan-
deling niet altijd de verwachte steun 
bood. 

 Het lotgenotencontact, dat in de mees-
te ziekenhuizen goed georganiseerd is 
voor gelaryngectomeerden, kan patiënten 
emotionele steun geven en belangrijke 

informatie verschaffen, op voorwaarde 
dat de informatie goed afgestemd is op de 
specifieke situatie van de patiënt. 

 Enkele respondenten hebben een slechte 
ervaring met professionele psychologische 
zorg. Andere respondenten wijzen psy-
chologische hulp af of denken dat ze hulp 
zouden afwijzen, ook als ze het emotio-
neel moeilijk hebben. Het is dus wellicht 
nodig de psychologische zorg nog beter af 
te stemmen op de noden van de patiënten, 
de expertise van de psychologen te verho-
gen en te onderzoeken hoe mensen met 
emotionele problemen die psychologische 
zorg afwijzen, toch ondersteund kunnen 
worden. 

 Van inspraak in de behandelingskeuze 
lijken de respondenten niet wakker te lig-
gen. Ze vertrouwen op het oordeel van de 
artsen. Als er twee opties zijn, volgen ze 
de keuze die volgens de arts de beste is.

 De betaalbaarheid van de behandeling 
en de zorg was niet echt een thema voor 
deze patiënten. Eén patiënt klaagt erover 
dat de uitkering sterk zakt na één jaar 
ziekteverlof. 

 Ook aandacht voor de materiële om-
geving in het ziekenhuis is belangrijk. 
Kleine dingen, zoals een beperkte bewe-
gingsvrijheid omdat de batterijen van de 
chemopomp niet meer werken, kunnen erg 
vervelend zijn. 

1 Vereniging voor Gelaryngectomeerden Leuven en Vlaams Brabant. (15/3/2010) Info-brochures. URL http://www.gelaryngectomeerden.be/ [geraadpleegd op 
7/10/2010].

2 Rommel, W. (2008). Zorgpaden van mensen met kanker. Een verkennend onderzoek. Rommel, W. & Rigolle, C. Een kritische kijk op het kankerbeleid. Onderzoeks-
rapport 2008 (p. 28-45). Brussel: Vlaamse Liga tegen Kanker.

3 Hedebouw, G. (1997). De klantgerichtheid van de thuiszorgdiensten. Leuven: Hiva.
4 Pruitt, S. (2002). Innovative care for chronic conditions. Building blocks for action: global report. World Health Organisation.
5 Weinberg, D. B., Gittell, J. H., Lusenhop, R. W., Kautz, C. M. & Wright, J. (2007). Beyond our walls: impact of patient and provider coordination across the 

continuum on outcomes for surgical patients. Health Services Research, 42(1), 7-24.
6 Neefs, H. (2009). Naar een optimale ondersteuning van kankerpatiënten bij de behandelingskeuze. Richtlijnen en aanbevelingen voor zorgverleners. Brussel: 

Vlaamse Liga tegen Kanker.
7 Smets, E. M. A. & de Haes, J. C. J. M. (2002). Arts-patiëntcommunicatie in de oncologie. Gedrag En Gezondheid: Tijdschrift Voor Psychologie En Gezondheid, 

30(3), 210-222.1. Inleiding
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De betaalbaarheid van de medische en 
de niet-medische zorg is belangrijk voor 
het welzijn van mensen met kanker. Een 
onderdeel van het verkennend onder-
zoek over de psychosociale omkadering 
van patiënten met neus-, keel- en oor-
kanker (nKO-kanker) probeert daarom 
de financiële drempels in de medische 
en niet-medische zorg voor deze patiën-
ten in kaart te brengen. 

1. OnDERzOEKs-
gEgEVEns En -mETHODE
Dossiers uit het kankerfonds van de VLK 
vormen het vertrekpunt van dit onderzoek. 
Het kankerfonds biedt steun aan kankerpa-
tiënten voor wie de eigen inkomsten en de 
tussenkomsten van de overheid niet vol-
staan. Het houdt daarbij rekening met het 
gezinsinkomen en de maandelijkse (ziek-
te)kosten. Een maatschappelijk werker van 
een sociale instelling (OCMW, ziekenfonds, 
enzovoort) of van een ziekenhuis moet 
een dossier indienen met bewijsstukken 
van de inkomsten en de kosten die de pa-
tiënt gedurende één jaar gemaakt heeft. 
Om de medische en niet-medische kosten 
van NKO-patiënten in kaart te brengen, 
selecteerden we de dossiers die aan een 
aantal voorwaarden voldoen. 

  Het gaat om een dossier van een pa-
tiënt met een NKO-kanker (kanker van 
de mondholte, de keelholte, het strot-
tenhoofd, de neusholte en paranasale 
sinussen, de speekselklieren).  

  De kosten van het dossier beginnen te 
lopen na 1 juli 2007. Op die datum zijn 
verschillende nieuwe maatregelen voor 
chronisch zieken in werking getreden 
(in verband met de terugbetaling van 
pijnstillers, van bepaalde dure verban-
den en de verbeterde terugbetaling van 
het vervoer naar en van het ziekenhuis 
tijdens de chemo- en radiotherapie)1. 
Dossiers van voor die datum zijn daar-
door helemaal niet meer actueel, maar 
uiteraard zijn ook na die datum nog 
wijzigingen aan de regelgeving van de 
ziekteverzekering gebeurd. Als ze rele-
vant zijn, vermelden we die wijzigin-
gen ook in het artikel.

  De dossiers van het kankerfonds zijn 
afgesloten (= ze hebben een afsluitda-
tum) en de uitkering is groter dan 0. 
Afgesloten dossiers en dossiers van pa-
tiënten die een uitkering kregen, zijn 
vollediger dan andere dossiers. 

  De kosten worden gereconstrueerd van-
af de diagnose tot één jaar later. Dos-

siers die andere periodes behandelen, 
zoals dossiers die kosten vermelden 
vanaf een herval, worden niet geana-
lyseerd.

  Eind april 2010 stopten we met het 
zoeken naar dossiers.

Halverwege 2009 is de werking van het 
kankerfonds sterk bijgestuurd. Tot dan 
moest een maatschappelijk werker een 
uitgebreid dossier indienen met bewijs-
stukken voor de verschillende medische 
kosten. In 2009 is overgeschakeld op een 
systeem van geïnformatiseerde dossier-
indiening. Vanaf die datum bevatten de 
dossiers veel minder gedetailleerde gege-
vens. Dit beïnvloedt uiteraard de analyse-
mogelijkheden. We onderzochten twintig 
dossiers van vóór de digitalisering en elf 
dossiers van erna. 

We proberen de financiële drempels in 
kaart te brengen die overblijven na tus-
senkomst van de verplichte ziektever-
zekering. Die bestaan ten eerste uit de 
persoonlijke bijdragen die meetellen voor 
de teller van de maximumfactuur. De 
maximumfactuur zorgt ervoor dat de per-
soonlijke bijdragen die een gezin in een 
bepaald jaar moet betalen, nooit boven 
een bepaald plafond uitstijgen. Dit pla-
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fond hangt af van de financiële draag-
kracht van het gezin. Zo heeft een gezin 
met een jaarinkomen lager dan 16.114,10 
euro recht op een remgeldplafond van 450 
euro. Persoonlijke bijdragen die meetellen 
voor de teller van de maximumfactuur zijn 
dus altijd lager of gelijk aan het remgeld-
plafond. Voor de maximumfactuur tellen 
de volgende persoonlijke bijdragen mee: 
geneeskundige hulp door zorgverstrekkers 
zoals artsen, verpleegkundigen of kinesis-
ten; het remgeld van heel wat geneesmid-
delen; de meeste kosten verbonden aan 
een ziekenhuisopname, revalidatie en lo-
gopedie; verzorging door een palliatieve 
begeleidingsequipe. Daarnaast zijn er zo-
wel thuis als in het ziekenhuis ook nog 
heel wat medische kosten die niet meetel-
len voor de maximumfactuur, zoals hono-
rariumsupplementen gevraagd door artsen, 
niet-terugbetaalde geneesmiddelen, mate-
riaalsupplementen en kamersupplementen 
aangerekend in het ziekenhuis... Ook die 
kosten brengen we in kaart. In de thuis-
zorg worden de kosten voor niet-medische 
zorg, zoals gezinshulp, meegeteld. 

Dit onderzoek is aan enkele beperkingen 
onderhevig. De dossiers in het Kankerfonds 
zijn niet representatief voor de hele groep 
van kankerpatiënten. Het Kankerfonds van 
de VLK kent steun toe op basis van crite-
ria als gezinsinkomen, verhouding tussen 
ziektekosten en inkomen, gezinstype, en-
zovoort. Om in aanmerking te komen voor 
steun van het Kankerfonds, moeten gezin-
nen onder een bepaalde inkomensgrens 
blijven. Een alleenstaande bijvoorbeeld 
komt in 2010-2011 enkel in aanmerking 
voor steun als zijn maandelijks inkomen 
onder de 1550 euro ligt. Het inkomen van 
een patiënt bepaalt het percentage kosten 
dat hij moet bewijzen om in aanmerking 
te komen voor steun. Een alleenstaande 
die 1550 euro verdient, moet bijvoorbeeld 
ziektekosten bewijzen die op jaarbasis 
oplopen tot 15% van zijn inkomen. Een 
alleenstaande die 900 euro verdient, moet 
5% kosten bewijzen2. Het gaat in de dos-
siers van het Kankerfonds dus om mensen 
met een relatief laag inkomen en relatief 
hoge kosten. We krijgen dus zicht op de 
financiële drempels van de groep die fi-
nancieel het meest kwetsbaar is. Verder is 
het ook niet duidelijk hoe volledig de dos-
siers zijn. Wellicht zijn er nog facturen bij 
de mensen thuis blijven liggen. De kosten 
zijn dus een onderschatting. 

2. KEnmERKEn VAn 
DE PATIënTEn In  
DE DOssIERs 
We vonden 31 dossiers die voldeden aan 
de selectiecriteria. 

 Er zijn zeven dossiers van patiënten die 
in 2007 de diagnose kregen. Twintig 
dossiers gaan over patiënten die de di-
agnose in 2008 kregen en vier dossiers 
over patiënten die de diagnose in 2009 
kregen.

 Tien patiënten hebben een kanker van 
de mondholte, twaalf patiënten lijden 
aan een kanker van de keelholte en vijf 
hebben een kanker van het strotten-
hoofd, twee een kanker van de neus-
holte en twee een schildklierkanker. 

 De mediane leeftijd van de patiënten 
bij diagnose was 57 jaar. De oudste pa-
tiënt was bij de diagnose 83, de jong-
ste 44 jaar. 

 Er zijn vijftien alleenstaande patiën-
ten, veertien hebben nog een partner. 
Eén iemand had een partner en inwo-
nende kinderen, één patiënt woonde 
samen met zijn broer. 

 25 dossiers gaan over mannelijke patiën-
ten en zes over vrouwelijke patiënten.

 

3. WELKE KOsTEn-
CATEgORIEën zIjn  
HET gROOTsT? 
De medische en niet-medische zorgkosten 
die de NKO-patiënten maken in het jaar na 
de diagnose, worden in drie grote catego-
rieën opgedeeld. Ten eerste is er het rem-
geld dat meetelt voor de maximumfactuur 
(MAF). Dat komt overeen met het remgeld-
plafond, of als dat niet gehaald wordt, met 
de stand van de individuele remgeldteller. 
Ten tweede zijn er de ziekenhuiskosten die 
niet meetellen voor de teller van de MAF. 
Die splitsen we verder op volgens de ca-
tegorieën op de ziekenhuisfactuur: kosten 
voor niet-vergoedbare producten; kosten 
voor vergoedbare producten waarvoor toch 
een supplement wordt gevraagd; honorari-
umsupplementen; kamersupplementen en 
diverse kosten (bijvoorbeeld voor drank-
jes of verzorgingsproducten). Ten derde 
zijn er de kosten in de thuissituatie die 
niet meetellen voor de teller van de MAF: 
niet terugbetaalde medicatie (zogenaam-
de D-medicatie), verzorgingsmateriaal, 

dieetvoeding, honorariumsupplementen 
voor paramedische zorg, honorariumsup-
plementen voor medische zorg, en kosten 
voor niet-medische zorg, zoals vervoer of 
gezinszorg.

De twintig dossiers van vóór de digitali-
sering zijn volledig genoeg om vergelij-
kingen tussen de kostencategorieën te 
kunnen maken. Met de dossiers van na de 
digitalisering kan dat niet meer. Ze bevat-
ten enkel gedetailleerde facturen over één 
of twee kostencategorieën. Ze kunnen ons 
dus wel enkele details leren over speci-
fieke kostencategorieën.

De categorieën ‘niet terugbetaalde me-
dische zorg’ en ‘niet terugbetaalde pa-
ramedische zorg’ in de thuiszorg wegen 
het minst zwaar. Het gaat om honorarium-
supplementen gevraagd door (huis)artsen 
en verpleegkundigen voor zorg buiten het 
ziekenhuis die de ziekteverzekering niet 
terugbetaalt en die dus niet meetellen 
in de MAF-teller en om honorariumsup-
plementen voor kinesisten, logopedisten, 
psychologen, ergotherapeuten of andere 
paramedische zorgverstrekkers buiten het 
ziekenhuis die niet terugbetaald zijn door 
de ziekteverzekering en ook niet meetel-
len voor de remgeldteller van de MAF. De 
mediane kost van deze categorieën is 0 
euro. Dit betekent dat er in de helft van 
de dossiers geen kosten zijn. De maximale 
uitgave in de categorie ‘paramedische 
honoraria’ is 57,20 euro. In de categorie 
‘medische honoraria’ is dit 37,75 euro (zie 
Tabel 1). Voor niemand was dit de hoogste 
kostencategorie. Als er in deze categorie 
uitgaven zijn, gaat het om medische zorg 
door huisartsen. Die vragen soms een laag 
supplement bovenop het remgeld dat mee-
telt voor de maximumfactuur. De dossiers 
bevatten geen voorbeelden van zorg door 
psychologen of ergotherapeuten buiten 
het ziekenhuis. 

Ook voor verzorgingsmateriaal in de 
thuissituatie (verbanden, injectiespuiten, 
sondes…) is de mediaan gelijk aan nul. 
De gemiddelde kost bedraagt hier 35,50 
euro. Er is een maximum van 257,99 euro. 
De patiënt in kwestie (strottenhoofdkan-
ker) gaf dit vooral uit aan verbanden voor 
de verzorging van de tracheostomie (Me-
talline© tracheo-kompressen). In geen 
enkel dossier is dit de hoogste kosten-
categorie. 
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De kosten voor thuiszorg (poetshulp, 
huishoudhulp) bedragen in het jaar 
vanaf de diagnose gemiddeld 63,50 euro, 
de mediane kost is 0. De maximale kost 
is 605,77 euro. Voor twee patiënten is dit 
hun op één na hoogste kostencategorie 
(met 546,90 en 605,77 euro). Zij krijgen 
wel een tussenkomst van de zorgverzeke-
ring (125 of 130 euro), die de gemaakte 
kosten compenseert.

De kosten voor vergoedbare producten in 
het ziekenhuis (producten waarvoor een 
tussenkomst bestaat van de ziekteverzeke-
ring, maar waarvoor het ziekenhuis toch 
nog een supplement aanrekent dat niet 
meetelt voor de maximumfactuur), bedra-
gen gemiddeld 67,5 euro. De mediaan is 
ook hier 0 euro. Het hoogste bedrag voor 
vergoedbare producten bedraagt 649,30 
euro. Het gaat om een patiënt van wie de 
mondholte geopereerd werd. Voor het ma-
teriaal gebruikt bij de operatie (een plaat 
en schroeven van titaan) werden vrij hoge 
supplementen aangerekend. Sinds mei 
2010 is het door een aanpassing van de 
nomenclatuur niet meer mogelijk om voor 
dit materiaal dergelijke supplementen aan 
te rekenen. Het op één na hoogste bedrag 
hier is 237 euro. Dit is vooral afkomstig 
van een supplement aangerekend voor een 
‘percutwist’, een hulpmiddel gebruikt bij 
een percutane tracheostomie (een insnede 
in de luchtpijp waardoor een tube of ca-
nule wordt geplaatst). 

De categorie kamersupplementen kost 
gemiddeld 161,5 euro, maar slechts drie 
mensen hebben kosten in deze catego-
rie. Bij één patiënt lopen die erg hoog op 
(2550 euro). Dit is ook de enige patiënt 
die kiest voor een eenpersoonskamer. Zij 
heeft een hospitalisatieverzekering die 
deze supplementen grotendeels voor haar 
rekening neemt. 

Aan diverse kosten in het ziekenhuis 
geven de patiënten gemiddeld 40,30 euro 
uit. De helft van de patiënten geeft minder 

dan 3,91 euro uit. Binnen de diverse kos-
ten vinden we huurgeld voor een tv op de 
kamer, kosten voor drank, voor het gebruik 
van een kapsalon in het ziekenhuis... De 
maximale uitgaven in deze categorie be-
dragen 299,30 euro, de op één na hoogste 
kost is 288,70 euro. In dit laatste geval had 
het ziekenhuis het vervoer met een zieken-
wagen bij de diverse kosten ondergebracht.

De honorariumsupplementen in het zie-
kenhuis bedragen gemiddeld 341 euro. De 
mediaan is 14,70 euro. Het relatief hoge 
gemiddelde verbergt echter dat deze kos-

ten voor de meeste mensen wel meeval-
len. Negen mensen betalen immers geen 
honorariumsupplementen. Het gemiddelde 
wordt sterk omhoog getrokken door één 
dossier, met honorariumsupplementen 
van 4798,18 euro. Dit hangt samen met 
de keuze voor een eenpersoonskamer. De 
persoon in kwestie heeft een hospitalisa-
tieverzekering die de kosten grotendeels 
dekt. Er zijn echter ook twee patiënten die 
kiezen voor meerpersoonskamers, maar in 
deze categorie toch hoge kosten hebben. 
Eén patiënt betaalt 600 euro voor een vol-

ledige tandextractie, een ingreep die vaak 
nodig is als voorbereiding op de behande-
ling van een NKO-kanker. Deze extractie 
wordt aangerekend door de tandarts als 
een niet-vergoedbare geneeskundige ver-
strekking. Deze tandextractie gebeurde 
in december 2007. Sinds juli 2008 is de 
terugbetaling van tandextracties om medi-
sche redenen wel verbeterd3. Opmerkelijk 
is dat we verder weinig sporen aantreffen 
van dure tandzorg, hoewel je dit bij deze 
groep wel zou verwachten (zie p. 27). Een 
mogelijke verklaring is dat de patiënten 
die een dossier indienen bij het kanker-

Tabel 1. Overzicht van de verschillende kostencategorieën (in euro)

Plaats Categorie mediaan gemiddelde
Op één na 

hoogste kosten
Hoogste 
kosten

Aantal dossiers 
zonder kosten

thuis niet-terugbetaalde medische zorg  0 3,9  13,28  37,75  13

thuis niet-terugbetaalde paramedische zorg  0 4,8  38,15  57,2  18

thuis verzorgingsmateriaal  0 35,5  183,5  257,99  11

thuis thuiszorg  0 63,5  546,9  605,77  17

ziekenhuis vergoedbare producten  0  67,5  237,01  649,3  12

ziekenhuis kamersupplementen  0  161,5  560  2550  17

ziekenhuis diverse kosten  3,91  40,3  288,73  299,3  8

ziekenhuis honorariumsupplementen  14,7  341  600  4789,18  10

thuis vervoer  35,2  81  228  250,51  9

thuis medische bijvoeding  70,8  260,3  865,4  2821,8  8

thuis D-medicatie  71,5  133,3  290,07  733,47  4

ziekenhuis niet-vergoedbare producten  187,8  200,5 458,56 503,73  3

ziekenhuis+thuis remgelden  450  527,2 809,6 1800  1

Als de maximumfactuur slechts een beperkt deel van de medische 
en niet-medische zorgkosten opvangt, kunnen de kosten van een 
ernstige ziekte de financiële draagkracht overschrijden
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fonds, dure tandzorg – zoals een nieuw 
gebit door middel van implantaten – ont-
wijken.

De vervoerkosten bedragen gemiddeld 81 
euro (na aftrek van de terugbetaling van 
0,25 euro per kilometer voor verplaatsin-
gen naar het ziekenhuis tijdens de chemo- 
en radiotherapiebehandeling). De mediaan 
is 35 euro. De hoogste kost in deze cate-
gorie is 250,51 euro. Voor twee mensen is 
dit de categorie met de op één na hoogste 
kosten (met 141,77 en 214,88 euro).

Vervolgens komen we bij de categorie me-
dische bijvoeding. Er zijn twee types bij-
voeding: sondevoeding en drinkvoeding. 
Bij sondevoeding zijn er de kosten van de 
bijvoeding op zich, maar ook de kosten 
van het toedieningsmateriaal (leidingen, 
statief). NKO-patiënten moeten vaak een 
beroep doen op deze aangepaste voeding 
omdat de radiotherapie ervoor zorgt dat 
ze nog moeilijk gewoon voedsel kunnen 
eten. Bij sondevoeding komt de mutuali-
teit tussen voor 4,20 euro per dag voor de 
voeding en 0,7 euro per dag voor het no-
dige materiaal. Het remgeld telt niet mee 
voor de maximumfactuur. Het gemiddelde 
in deze categorie bedraagt 260,30 euro, de 
mediaan 70,82 euro en de maximale kost 
2821,80 euro. Voor twee personen is dit 
de duurste categorie, bij een persoon de 
op één na duurste. Het maximale bedrag 
van 2821,80 euro (na terugbetaling van 
het ziekenfonds) betaalt een patiënt die 
acht maanden sondevoeding nodig heeft. 
De gemiddelde uitgaven aan voedsel in 
één maand bedroegen in het Vlaams Ge-
west in 2008 141 euro per persoon4. Deze 
patiënt betaalde in de acht maanden dat 
hij sondevoeding kreeg, 352 euro per 
maand, of 2,5 maal zoveel als de gemid-
delde Vlaming voor voedsel. Het op één 
na hoogste bedrag in deze categorie is 
865,40 euro. Het gaat om de kosten van 
zes maanden drinkvoeding en twee maan-
den enterale sondevoeding. 

De eigen bijdrage voor medische bijvoe-
ding verschilt sterk van patiënt tot pa-
tiënt. Bij sondevoeding bijvoorbeeld, 
verschilt de prijs van producent tot produ-
cent. Als de patiënt zijn voeding via een 
gespecialiseerde voedingsthuiszorgfirma 
laat leveren, is hij goedkoper af dan als hij 
zijn voeding in de apotheek haalt. Som-
mige ziekenhuizen werken samen met een 

voedingsthuiszorgfirma en proberen voor 
de patiënten bijkomende kortingen in de 
wacht te slepen, bijvoorbeeld een gratis 
statief. Bij sommige patiënten verloopt 
de toediening met de zwaartekracht, an-
deren hebben een speciale voedingspomp 
nodig. Ook die pomp kost geld. Sommigen 
vallen volledig terug op sondevoeding, 
anderen kunnen de sondevoeding combi-
neren met een deel gewone voeding. De 
persoon die 2821,80 euro (352 euro per 
maand) betaalde, heeft een voedingspomp 
en verbruikt per dag 2500 kcal aan sonde-
voeding. Bij veel patiënten volstaan 1500 
kcal per dag, aangevuld met gewone voe-
ding. Er wordt ook niet altijd een pomp 
gebruikt. Maar zelfs dan zijn er nog grote 
prijsverschillen. Eén UZ bezorgde een be-
rekening voor 1500 kcal/dag, zonder voe-
dingspomp van 129 euro per maand, na 
tussenkomst van het RIZIV. In een ander 
UZ betaalt de patiënt in dezelfde situatie 
een bedrag van 330 euro per maand. 

De categorie D-medicatie thuis kost 
gemiddeld 133,47 euro. De mediaan be-
draagt 71,50 euro. Voor één patiënt is dit 
de hoogste kostencategorie en voor vier 
mensen de op één na hoogste categorie. 
Maximaal wordt hiervoor 733,47 euro 
uitgegeven. Patiënten geven dit geld uit 
aan ontsmettingsmiddelen voor de mond, 
neuszalf, oogzalf, ontsmettende zalf, ver-
dovende neusdruppels, zalf tegen brand-
wonden, middelen tegen spijsverterings-
problemen, zoals misselijkheid, diarree, 
maagzuur, verstopping; middelen tegen 
angst en slapeloosheid (benzodiazepines); 
middelen tegen een droge mond, zoals 
sprays en mondbevochtingsgels (bijvoor-

beeld Biotene Oral Balance), synthetisch 
speeksel. Dit weerspiegelt de neveneffec-
ten van de chirurgische en radiotherapeu-
tische behandeling van een NKO-kanker: 
slik- en eetproblemen, verstoorde speek-
selproductie, brandwonden in het gezicht. 
Hoewel er sinds 1 juli 2007 een gedeel-
telijke terugbetaling is van paracetamol 
voor bepaalde categorieën patiënten, zo-
als kankerpatiënten, zijn er toch nog men-
sen die voor paracetamol (bijvoorbeeld 
Dafalgan) de volle pot betalen. Opdat de 

patiënt recht zou hebben op deze terugbe-
taling, moet hij via een aanvraag van de 
huisarts een attest krijgen van de advise-
rend geneesheer. Wellicht is deze regeling 
dus nog niet algemeen bekend. Er zijn ook 
patiënten met hoge uitgaven voor mid-
delen tegen een alcoholverslaving, zoals 
Tiapridal, en tabaksverslaving, zoals Nico-
rette. Een NKO-kanker wordt dan ook vaak 
veroorzaakt door stevig roken en drinken.
 
Vervolgens komen we terecht bij de niet-
vergoedbare producten in het ziekenhuis. 
Dit gaat over medicatie en materiaal of 
toestellen waarvoor geen terugbetaling 
van de ziekteverzekering is. Deze kosten 
bedragen gemiddeld 200,50 euro, de me-
diaan bedraagt 188 euro. Drie patiënten 
geven hier niets uit. De maximale uitgave 
is 503,73 euro. Bij één patiënt is dit de 
duurste categorie (458,56 euro), bij twee 
patiënten de op één na duurste categorie. 
Niet vergoedbare producten omvatten ten 
eerste de D-medicatie die patiënten in het 
ziekenhuis krijgen. De kosten voor allerlei 
combinatiepreparaten van vitaminen zoals 
Soluvit, Vitalipid, Cernevit en sporenele-
menten lopen hoog op. Daarnaast zijn 
er dezelfde types D-medicatie als in de 
thuisapotheek (tegen maagklachten, voor 
huid-, neus- en mondverzorging, tegen ta-
baksgebruik, tegen angst, slapeloosheid). 
Typisch voor het ziekenhuis zijn producten 
voor heparine-injecties in de poortkathe-
ter (tegen verstopping van die katheter) 
en vloeistoffen voor injecties. De pati-
enten moeten ook allerlei materialen en 
producten volledig zelf betalen. Een pati-
ent krijgt een surefuser aangerekend, een 
soort pomp voor de ambulante toediening 

van geneesmiddelen, materiaal gebruikt 
bij een tracheostomie en chirurgische 
clips (totaal: 503 euro). Ook anti-embo-
liekousen en sommige types verbanden 
moeten patiënten uit eigen zak betalen.

De persoonlijke bijdragen die meetellen 
voor de maximumfactuur ten slotte, is de 
categorie met het hoogste gemiddelde 
en de hoogste mediaan. Voor de meeste 
patiënten is dit de duurste of op één na 
duurste categorie. Voor deze categorie 

voor sommigen is de ziekenhuiszorg duur, voor anderen  
de thuiszorg
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baseerden we ons op de individuele rem-
geldteller van de patiënt, die bijgehou-
den wordt door de ziekenfondsen. Indien 
deze teller het remgeldplafond van het 
gezin van de patiënt overschreed, komt 
het remgeldplafond overeen met het be-
taalde remgeld. 

De dossiers van na de digitalisering bevat-
ten enkel gedetailleerde gegevens over 
één kostencategorie. Die gegevens beves-
tigen de resultaten uit de oudere dossiers: 
grote kosten zijn er voor D-medicatie om 
de neveneffecten van de behandeling te 
bestrijden en voor medische bijvoeding. 
Een patiënt gaf in het jaar na diagnose 
711,10 euro uit aan D-medicatie bij de 
thuisapotheek: mondbevochtigingsgels, 
pijnstillers, zalven voor huidverzorging, 
kalmeringsmiddelen, middelen voor spijs-
verteringsproblemen, oog- en oorzalven, 
oog- en oordruppels, producten voor de 
gebitsprothese. Daarnaast heeft hij, ge-

spreid over elf maanden, 1412 euro kosten 
voor orale bijvoeding. Een andere patiënt, 
met kanker van de mondholte, heeft grote 
uitgaven voor niet-vergoedbare producten 
in het ziekenhuis (1204,65 euro). Het gaat 
om tabaksvervangers, benzodiazepine, 
vloeistoffen voor injecties (Miniplasco), 
water voor inhalatie (Respiflo), plaatselijk 
verdovende middelen (Xylocaine), anti-
flebitiskousen. Ook voor tracheacanules 
wordt een bedrag aangerekend. De laatste 
jaren is de terugbetaling van accessoires 
voor patiënten die een totale laryngecto-
mie ondergingen, zoals de tracheacanule, 
sterk verbeterd, maar dat zal voor deze 
patiënt weinig verschil maken. Hij had im-
mers geen strottenhoofdkanker, maar kan-
ker van de mondholte. Ook patiënten met 
een kanker van de mondholte ondergaan 
soms een tracheotomie en hebben dan 
gelijkaardige hulpmiddelen nodig. Maar de 
terugbetaling is voor deze patiënten nog 
veel beperkter (zie artikel op p. 28). 

4. REmgELD, KOsTEn 
THUIs En KOsTEn In 
HET zIEKEnHUIs
Grafiek 1 vergelijkt het remgeld dat mee-
telt voor de maximumfactuur, de kosten in 
de thuiszorg en de kosten in het zieken-
huis. De drie categorieën worden weerge-
geven als percentage van de totale kosten. 
De grafiek toont dat de patiënten in de be-
studeerde dossiers naast het remgeld dat 
meetelt voor de MAF nog heel wat andere 
medische en niet-medische zorgkosten 
hebben: enkel bij p3 (p = patiënt) en p8 
bedraagt het MAF-remgeld duidelijk meer 
dan de helft van de totale kosten. Deze 
vaststelling is belangrijk. De MAF wil het 
remgeld dat een gezin in een bepaald jaar 
moet betalen, beperken tot een inkomens-
afhankelijk plafond. Dit moet garanderen 
dat de ziektekosten de financiële draag-
kracht van een gezin niet overschrijden. 
Maar als de MAF slechts een beperkt deel 
van de medische en niet-medische zorg-
kosten opvangt, is het nog altijd goed mo-
gelijk dat de kosten van een ernstige ziek-
te de financiële draagkracht overschrijden. 

Voor sommigen is de thuiszorg het duurst 
(p2, p6, p19), voor anderen de zieken-
huiszorg. P13 heeft alleen kosten voor de 
thuiszorg, maar dat is te wijten aan een 
onvolledig dossier. Bij p2 bijvoorbeeld is 
de thuiszorg het duurst door een combi-
natie van D-medicatie, verzorgingsmate-
riaal (verbanden, aërosoltoestel, zieken-
huisbed, aanpassen leesbril), thuiszorg 
en vervoer van en naar de radiotherapie. 

Tabel 2. Kosten per maand (in euro)

ziekenhuis Thuis

som Cumulatieve som Cumulatief % som Cumulatieve som Cumulatief %

maand 1  3332,41  3332,41  20,9  407,49  407,49  3,5

maand 2  7745,54  11077,95  69,5  805,99  1213,48  10,4

maand 3  2098,22  13176,17  82,6  1726,24  2939,72  25,3

maand 4  214,97  13391,14  84  2334,24  5273,96  45,3

maand 5  687,14  14078,28  88,3  1156,01  6429,97  55,3

maand 6  377,26  14455,54  90,7  1142,05  7572,02  65,1

maand 7  252,53  14708,07  92,2  1129,74  8701,76  74,8

maand 8 239,84  14947,91  93,7  1027,83  9729,59  83,6

maand 9 689,88  15637,79  98,1  305,7  10035,29  86,2

maand 10 91,77  15729,56  98,6  981,03  11016,32  94,7

maand 11 123,62 15853,18 99,4 331,49  11347,81  97,5

maand 12 91,99 15945,17 100 288,95  11636,76  100
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grafiek 1. Verhouding tussen persoonlijke bijdragen in de mAF-teller, in de thuiszorg en 
in de ziekenhuiszorg (in %)
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Bij p6 is de thuiszorg het duurst, door 
een combinatie van medische bijvoeding, 
D-medicatie, verzorgingsmateriaal en ver-
voerkosten. 

Bij anderen is de ziekenhuiszorg het 
duurst. Bij p5 komt dit bijvoorbeeld door 
kamer- en honorariumsupplementen (die 
vergoed worden door haar hospitalisatie-
verzekering). P20 heeft heel wat kosten 
voor niet-vergoedbare producten in het 
ziekenhuis, bijvoorbeeld chirurgische clips 
en anti-emboliekousen. De hoge zieken-
huiskosten van p3 zijn te wijten aan de 
supplementen voor een ambulant infuus-
toestel, die van p4 aan allerlei voedings-
supplementen (vitaminepreparaten en 
sporenelementen).

5. KOsTEn PER mAAnD 
Voor de twintig dossiers van vóór de di-
gitalisering kunnen we de ziekenhuis- en 
thuiszorgkosten buiten de MAF-teller op-
splitsen per maand. Tabel 2 geeft de kos-
ten weer in de twaalf maanden na de diag-
nose, thuis en in het ziekenhuis. De kolom 
‘som’ bevat de som van de kosten van de 
twintig dossiers in een bepaalde maand. 
De cumulatieve som zijn alle kosten vanaf 
maand 1 tot in een bepaalde maand. De 
cumulatieve som van de ziekenhuiskosten 
in maand 3 bijvoorbeeld, geeft alle zieken-
huiskosten weer gemaakt in de eerste drie 
maanden vanaf de diagnose. Ten slotte 
geven we ook het percentage van de cu-
mulatieve kosten per maand ten opzichte 

van de totale kost. De kosten van de zie-
kenhuiszorg concentreren zich vooral in de 
maanden van en na de diagnose. Tegen de 
derde maand is al meer dan 80% van de 
ziekenhuiskosten gemaakt. De kosten in 
de thuiszorg verspreiden zich meer over 
het hele jaar. Pas in de achtste maand 
wordt de 80% overschreden. 

Enkele dossiers bevatten voldoende infor-
matie om de ziekenhuis- en thuiszorgkos-
ten buiten de MAF-teller te koppelen aan 
de ziekte- en behandelingsgeschiedenis. 
Per maand kunnen we voor die dossiers 
min of meer precies nagaan welke be-
handelingen patiënten kregen, aan welke 
lichamelijke problemen of nevenwerkin-
gen ze leden en welke kosten ze hiervoor 

Tabel 3. Behandelingen, nevenwerkingen en kosten

  p6  p3 

maand Behandeling ziekenhuis Thuis Behandeling  ziekenhuis Thuis

1 Diagnose/chirurgie/logopedie  312,27  10,92 Diagnose/chemo  517,23  0

2 Radiotherapie  0  132,14 Chemo  63,21  0

3 Radiotherapie/logopedie  0  175,22 Chemo  192,6  0

4 Logopedie  0  350,42 Tandextractie/chemo/halsevidement  16,35  26,36

5 Logopedie  0  162,17 Chemo  245,98  19,55

6 /  0  135,35 Halsevidement  164,66  22,54

7 /  2,73  190,07 Chemo/radio  42,34  9,8

8 /  0  101,73 Chemo/radio  109,24  45,3

9 Logopedie/plaatsen gastrostomiesonde  173,78  52,02 / 0 10,25

10 Sondevoeding  0  141,61 / 0 0

11 Sondevoeding/logopedie  0  114,06 / 0 0

12 Sondevoeding 0 49,79 / 0 0

Totaal   488,78 1615,5   1351,61 133,8

  p19 p1

maand Behandeling ziekenhuis Thuis   ziekenhuis Thuis

1 Diagnose/chirurgie 1,64 60,54 Onderzoeken 330,99 0

2 / 0 60,54
Diagnose/laryngectomie/selectieve 
halsklierdissectie, rechts/verwijdering 
schildklier/ totale tandextractie

54,55 0

3 / 18,58 39,17 / 128,68 224

4 Radiotherapie 0 180,21
Radiotherapie/chemotherapie/logopedie/
kinesitherapie

0 108,2

5 Radiotherapie 0 95,74
Radiotherapie/chemotherapie/logopedie/
kinesitherapie

0 44,32

6 / 0 121,17 / 0 20,75

7 / 0 72,07 / 36,56 4,4

8 / 0 32,22 / 0 0

9 / 0 43,48 / 0 38,15

10 / 0 146,01 / 0 0

11 / 0 47,64 / 0 0

12 / 0 9,73 / 0 0

 Totaal Totaal 20,22 908,52 Totaal 550,78 439,82

(Het teken “/” betekent dat er geen gegevens zijn over de behandelingen die in die maanden gevolgd werden.)
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maakten (zie Tabel 3. behandelingen, ne-
venwerkingen en kosten). 

In de vier dossiers waar dit kan, zijn er 
drie verschillende patronen. De gerappor-
teerde thuiszorgkosten van patiënt 6 (p6, 
strottenhoofdkanker) zijn veel hoger dan 
de ziekenhuiskosten. De ziekenhuiskos-
ten zijn geconcentreerd in de eerste en 
negende maand na diagnose en verbonden 
aan twee opnames omwille van een opera-
tie en het plaatsen van een PEG-sonde. De 
kosten voor thuiszorg lopen van maand 2 
tot 12 vrij gelijkmatig door. Er zijn kosten 
voor D-medicatie, verzorgingsmateriaal en 
voor sondevoeding. De ziekenhuiskosten 
hangen samen met chirurgie. Radiothera-
pie brengt geen directe ziekenhuiskosten 
met zich mee (vervoer wordt bij thuiszorg 
gerekend). 

Ook p19 (strottenhoofdkanker) rapporteert 
in het algemeen lage ziekenhuiskosten. De 
kosten thuis blijven heel het jaar doorlo-
pen. Aangepaste voeding, D-medicatie en 
vooral thuiszorg zijn daar verantwoordelijk 
voor. De radiotherapie brengt geen zieken-
huiskosten met zich mee. 

De kosten van p3 (kanker van de keelholte) 
verlopen volgens een ander patroon. De 
thuiszorgkosten zijn laag in verhouding 

tot de ziekenhuiskosten. Hij is niet meer 
curatief te behandelen en krijgt opeenvol-
gende ziekenhuisbehandelingen, gekop-
peld aan langdurige ziekenhuisverblijven, 
om de tumor onder controle te houden. De 

kosten in het ziekenhuis blijven dan ook 
door- en oplopen. Thuis vangen de kosten 
aan vanaf de vierde maand na diagnose. 

Bij p1 zijn de ziekenhuis- en thuiszorg-
kosten van dezelfde grootteorde. De zie-
kenhuiskosten zitten niet in de maanden 
van radiotherapie, wel in de maanden van 
de diagnosestelling en de chirurgie.
 

6. DE zORgKOsTEn 
In VERHOUDIng TOT 
HET InKOmEn

Tabel 4 geeft een overzicht van het ge-
zinsinkomen van de NKO-patiënten en de 
verhouding tot de medische en niet-me-
dische zorgkosten. Het gezinsinkomen is 
de som van loon, kinderbijslag, pensioen, 
brugpensioen, ziekte- en invaliditeitsver-
goeding, werkloosheidsuitkeringen, tus-
senkomsten van de directie-generaal ge-
handicapten van de FOD Sociale Zekerheid, 
tussenkomsten van het Vlaams Fonds, 
alimentatie, OCMW-uitkeringen, tussen-
komst zorgverzekering, inkomsten uit on-
roerende goederen, het palliatief forfait, 
het incontinentieforfait en het zorgforfait 
voor chronisch zieken (nettobedragen). 
We houden hier enkel rekening met dos-

siers van patiënten die alleenstaand zijn 
of enkel met een partner een gezin vormen 
(29 dossiers). Van andere gezinstypes, 
bijvoorbeeld met inwonende kinderen, is 
de rapportering van de inkomens immers 

onvolledig. Ook het equivalente inkomen 
wordt berekend. Dat is het inkomen ge-
deeld door een factor die de omvang en 
de samenstelling van het huishouden in 
rekening brengt. Bij een alleenstaande 
wordt gedeeld door 1, bij een paar wordt 
het inkomen gedeeld door 1,5. Zo kunnen 
inkomens van verschillende gezinstypes 
vergeleken worden. Negen van de 29 ge-
zinnen die een dossier indienden, blijken 
een inkomen onder de armoedegrens te 
hebben (952 euro5). 

Om de ziektekosten6 (remgeld dat meetelt 
voor de MAF, kosten thuis en in het zie-
kenhuis) te vergelijken met het inkomen, 
wordt het equivalente jaarinkomen bere-
kend (equivalente maandinkomen*12). 
Minimaal bedraagt de ziektekost 2,5% van 
het jaarinkomen, maximaal 55,8%. Dit 
hoge cijfer is echter van een patiënte die 
na terugbetaling van de hospitalisatiever-
zekering nog op 13,8% zit. Op die pati-
ente na spant een ziektekost van 40,9% 
van het equivalent jaarinkomen de kroon. 
18 van de 29 dossiers hebben ziektekosten 
die hoger oplopen dan 10% van het jaar-
inkomen. Volgens sommige onderzoekers 
komt men ‘vanaf deze waarde ongetwijfeld 
in de sfeer waar de omvang van de eigen 
bijdragen als problematisch kan worden 
aangezien.’7 Als we de ziektekosten aftrek-
ken van het jaarinkomen, hebben 22 van 
de 29 gezinnen een inkomen onder de ar-
moedegrens. Deze gegevens zijn gebaseerd 
op een beperkte en niet representatieve 
steekproef. Maar de cijfers tonen toch wel 
aan dat de ziekte- en zorgkosten voor een 
deelgroep van de patiënten met een NKO-
kanker erg hoog oplopen. 

De totale ziektekosten omvatten ook de 
kost van de medische bijvoeding (via de 

Tabel 4. Loon versus ziektekosten

Inkomen t.o.v. armoedegrens (952 euro)
Boven Onder Totaal

20 9 29

ziektekost als percentage van het equivalente 
jaarinkomen

Minimum Maximum
Maximum op 
één na

Mediaan
Aantal dossiers met kost 
hoger dan 10%

2,5% 55,8% 40,9% 12,2% 18

Equivalent jaarinkomen na aftrekken van  
de ziektekost t.o.v. armoedegrens 

Boven Onder Totaal

7 22 29

ziektekost zonder medische bijvoeding als 
percentage van het equivalent jaarinkomen

Minimum Maximum
Maximum op 
één na

Mediaan
Aantal dossiers met kost 
hoger dan 10%

0,7% 55,8% 40,9% 11% 16

Bij chirurgie zijn de ziekenhuiskosten duurder dan  
bij radiotherapie
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mond of via een maagsonde). Maar wie 
medische bijvoeding nodig heeft, heeft 
wellicht minder kosten voor gewone voe-
ding. Dat beperkt de gevolgen voor het ge-
zinsinkomen in zekere mate. Daarom wor-
den de ziektekosten ook berekend zonder 
de kosten voor medische bijvoeding. Voor 
de dossiers van na de digitalisering van 
het kankerfonds is dit minder betrouwbaar, 
omdat die dossiers vaak geen gedetail-
leerde gegevens bevatten over de kosten 
van de medische bijvoeding. Na aftrek van 
de kosten voor medische bijvoeding zijn 
er nog altijd 16 van de 29 dossiers met 
kosten die hoger oplopen dan 10% van het 
jaarinkomen.

COnCLUsIE
De patiënten met een NKO-kanker die 
aankloppen bij het Kankerfonds van de 
VLK hebben in het jaar na de diagnose 
hoge kosten voor het MAF-remgeld, niet-
vergoedbare producten in het ziekenhuis, 
D-medicatie en medische bijvoeding in de 
thuissituatie en vervoer naar en van het 
ziekenhuis. Opmerkelijk is dat het MAF-
remgeld vaak minder dan de helft van de 
totale zorgkosten uitmaakt.

 Voor sommigen is de ziekenhuiszorg 
duur, voor anderen de thuiszorg. Een be-
leid om de kosten van de patiënten te 
beperken, moet dan ook aandacht heb-
ben voor de twee omgevingen. De kosten 
in de thuiszorg komen gespreid over het 
hele jaar voor, die voor de ziekenhuiszorg 
concentreren zich in de maanden van de 
diagnose en de behandeling. 

 De kosten blijven na de eigenlijke be-
handeling doorlopen. Een beleid om de 
kosten van de patiënten te beperken, 

mag zich dan ook niet enkel richten op de 
maanden van de acute behandeling.

 De ziekenhuiskosten die chirurgie met 
zich meebrengt, zijn hoger dan de zie-
kenhuiskosten die radiotherapie met zich 
meebrengt. Tijdens een ziekenhuisverblijf 
voor chirurgie betalen de patiënten heel 
wat kosten die niet in de MAF-teller opge-
nomen worden. Voor de patiënten is de ra-
diotherapiebehandeling in het ziekenhuis 
heel goedkoop. Radiotherapie leidt wel tot 
heel wat thuiszorgkosten: de behandeling 

van de nevenwerkingen in de maanden na 
de radiotherapie, medische bijvoeding, 
het dagelijks vervoer van en naar het zie-
kenhuis. Het valt op dat de kosten van 
medische bijvoeding sterk uiteen kun-
nen lopen. Voor een maand sondevoeding 
(1500 kcal/dag) toegediend zonder pomp, 
betaalt een patiënt na tussenkomst van 
het RIZIV, in het ene ziekenhuis 2,5 keer 
meer dan in het andere. 

Door het beperkt aantal dossiers kunnen 
de conclusies niet zomaar veralgemeend 
worden. Als onderzoek bij een representa-
tieve steekproef het beeld zou bevestigen, 
kan een beleid om de kosten te beperken 
zich niet enkel richten op de ziekenhuis-
zorg. Er moet ook aandacht zijn voor de 
lange termijn kosten in de thuiszorg. Maar 
om beter zicht te krijgen op de kosten 
van allerlei niet-terugbetaalde medica-
tie, medische bijvoeding en verzorgings-
materiaal in de thuiszorg, is er nood aan 

een registratiesysteem dat deze kosten in 
kaart brengt. Zo kan een financiële tussen-
komst gericht worden op de groepen met 
de hoogste kosten. Een mogelijkheid is om 
de bestaande tegemoetkoming voor pijn-
stillers met codeïne en paracetamol uit 
te breiden tot andere niet-terugbetaalde 
medische zorgkosten. Kankerpatiënten en 
andere patiënten die lijden aan chronische 
pijn, krijgen een beperkte terugbetaling 
voor deze pijnstillers, het remgeld telt mee 
voor de maximumfactuur. Zorgverstrekkers 
kunnen ook nadenken over een beleid om 

de lange termijnkosten in de thuiszorg te 
drukken, bijvoorbeeld door van meet af 
aan voldoende zorg te besteden aan de ne-
veneffecten van de behandeling. Voor de 
niet-medische kosten in de thuiszorg kan 
de maximumfactuur in de thuiszorg, die 
op het programma van de huidige Vlaamse 
Regering staat, een uitweg bieden.8

Van meer dan de helft van de bestudeerde 
patiënten lopen de ziektekosten hoger op 
dan 10% van het equivalente jaarinkomen. 
Dit is een bijkomend argument voor een 
goede registratie van de kosten en een be-
leid gericht op het drukken van die kosten. 

1 RIZIV. (s.d.) Chronisch zieken. URL http://www.riziv.fgov.be/citizen/nl/medical-cost/specific/chronic/index.htm [geraadpleegd op 17/5 /2010].
2  Vlaamse Liga tegen Kanker. (2010) Kankerfonds.be. Voorwaarden voor financiële steun, 2010-2011. URL http://www.tegenkanker.be/sites/vlk/files/Kanker-

fonds_voorwaarden_2010.pdf [geraadpleegd op 30/8/2010].
3 http://www.socialsecurity.fgov.be/docs/nl/news/pb_onkelinx_010708_nl.pdf
4 http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/arbeidsmarkt_levensomstandigheden/Huishoudbudgetonderzoek.jsp
5 Centrum voor Sociaal Beleid- Herman Deleeck. (s.d.) Inkomensapplicatie. URL http://webh01.ua.ac.be/csb/widget-inkomensverdeling/index.php [geraad-

pleegd op 20/5/2010].
6   Bij de dossiers van vóór de digitalisering is de totale kost gelijk aan de stand van de remgeldteller van de maximumfactuur + de zorgkosten in thuiszorg en 

ziekenhuiszorg die niet meetellen voor de teller van de maximumfactuur. Bij de dossiers van na de digitalisering is de totale kost de in de dossiers gerap-
porteerde totale ziektekost – de eventuele terugbetaling omwille van de overschrijding van het remgeldplafond van de maximumfactuur. 

7 Schokkaert, E., De Graeve, D., Van Camp, G., Van Outri, T. & Van De Voorde, C. (2004). Maximumfactuur en kleine risico’s: verdeling van de eigen bijdragen 
voor gezondheidszorg in België. Belgisch Tijdschrift Voor Sociale Zekerheid, (2), 221-244.

8  Vandeurzen, J. (2009) Beleidsnota 2009-2014. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. URL http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2009-2010/g191-1.pdf 
[geraadpleegd op 11/3/2009]. 

de cijfers tonen toch wel aan dat de ziekte- en zorgkosten  
voor een deelgroep van de patiënten met een nko-kanker  
erg hoog oplopen 
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    De zorg voor patiënten met een  
kanker van het neus-, keel- en oorgebied. 
                 Conclusie en voorstellen
De interviews met zorgverstrekkers en pa-
tiënten en de analyse van dossiers uit het 
Kankerfonds van de VLK bieden een over-
zicht van de psychosociale zorg voor pati-
enten met een NKO-kanker in Vlaanderen 
(toegespitst op Antwerpen en Gent) en 
van de knelpunten in deze zorg. Het ging 
telkens om kleine onderzoeksprojecten. De 
representativiteit van de resultaten is niet 
gegarandeerd. Verder onderzoek is daarom 
noodzakelijk. Ondanks die beperkingen 
kunnen we toch enkele conclusies trekken 
en beleidsvoorstellen doen. 

Uit de interviews met zorgverstrekkers en 
met patiëntenverenigingen blijkt er een 
verschil in de omkadering van patiënten 
die een laryngectomie ondergaan en andere 
patiënten met een NKO-kanker. Gelaryn-
gectomeerden worden goed omkaderd door 
logopedisten en patiëntenverenigingen. 
De zorg voor patiënten die enkel bestraald 
worden of een operatie ondergaan voor een 
andere NKO-kanker, is minder uitgebreid. 
Er zijn bijvoorbeeld geen gespecialiseerde 
patiëntenverenigingen. Nog niet alle zorg-
verstrekkers beseffen dat radiotherapie erg 
zware neveneffecten heeft. Bij bestraalde 
patiënten volstaat het beschikbare per-
soneel niet altijd voor een goede zorg. 
Hoewel de behandeling vaak leidt tot eet-
problemen, is er niet altijd een gespecia-
liseerde diëtist beschikbaar. De begroting 
van de ziekteverzekering voorziet voor 
2011 wel middelen voor ongeveer 160 di-
etisten voor de begeleiding van kankerpa-
tiënten in ziekenhuizen1. De zorg zou ook 
beter georganiseerd kunnen worden, zeg-
gen de zorgverstrekkers. Er zijn nog altijd 
ziekenhuizen die erg weinig NKO-patiënten 

behandelen en waar de zorg bijgevolg min-
der goed uitgebouwd is. Vaak verwijzen de 
zorgverstrekkers naar Nederland, waar de 
zorg voor NKO-kankers geconcentreerd zit 

in gespecialiseerde centra. Naast de be-
handelende artsen staan daar ook gespe-
cialiseerde paramedische en psychosociale 
zorgverstrekkers klaar. Ten slotte heeft een 
deel van de NKO-kankerpatiënten nog an-
dere zware psychosociale problemen, zoals 
een alcoholverslaving, financiële proble-
men en het ontbreken van mantelzorg. Dit 
bemoeilijkt de organisatie van de medische 
en psychosociale zorg.

De VLK stelt daarom voor om 
 richtlijnen op te stellen over de minima-

le medische, paramedische en psycho-
sociale omkadering die aanwezig moet 
zijn in ziekenhuizen die patiënten met 
een NKO-kanker behandelen. Een onder-
zoek over het verband tussen het aantal 
behandelde kankers in een ziekenhuis 
en de uitkomst van de behandeling zou 
nuttig zijn. Het Federaal Kenniscentrum 
voor de Gezondheidszorg onderzocht 
dit verband enkele jaren geleden voor 
enkele types kankerchirurgie, maar niet 
voor NKO-kankers2.

 het lotgenotencontact bij patiënten 
met een NKO-kanker die niet gelaryn-
gectomeerd zijn, beter te organiseren.

 van bij het begin van de behandeling 
de psychosociale problemen van de pa-
tiënten goed in kaart te brengen. De in 
Nederland ontwikkelde ‘lastmeter’ kan 
een nuttig hulpmiddel zijn3. Die peilt 
met een eenvoudige vragenlijst naar 
praktische problemen, gezins- en soci-
ale problemen, emotionele problemen, 
spirituele en lichamelijke problemen 
van de patiënt. Dit is belangrijk voor 

de psychosociale opvang van patiënten 
met zware psychosociale problemen en 
kan de zorg voor elke patiënt ten goede 
komen. 

De patiënten evalueren de zorg tijdens de 
moeilijke periode van diagnose en behan-
deling over het algemeen positief, maar 
zien toch nog enkele knelpunten. Zo komen 
patiënten soms in aanraking met zorg-
verstrekkers in de thuiszorg of in het zie-
kenhuis die niet weten hoe ze problemen 
met de canule en de PEG-sonde moeten 
oplossen. Op de ziekenhuisafdeling waar 
patiënten geopereerd worden, zijn er geen 
problemen, maar patiënten komen ook op 
andere afdelingen en in andere ziekenhui-
zen terecht, bijvoorbeeld in noodgevallen 
of voor andere onderdelen van de behan-
deling. Sommigen ervoeren een tekort aan 
informatie over de zorg voor de canule, wat 
soms tot gevaarlijke situaties leidde. Het 
is bovendien niet zo eenvoudig om een 
goed evenwicht te vinden tussen de nood 
aan informatieverstrekking en de afschrik-
wekkende effecten van informatie over de 
neveneffecten van radio- en chemothera-
pie. Ten slotte roept psychologische zorg 
verschillende vrij wantrouwige reacties op: 
enkelen hebben een slechte ervaring met 
professionele psychologische zorg. Andere 
respondenten wijzen psychologische hulp 
af of denken dat ze die hulp zouden afwij-
zen als ze aangeboden werd, ook als ze het 
emotioneel moeilijk hebben. 

De VLK stelt voor om 
 meer inspanningen te doen om de ken-

nis over de gespecialiseerde zorg voor 
patiënten met een NKO-kanker vol-
doende te verspreiden onder de zorg-
verstrekkers die met deze patiënten in 
contact kunnen komen. Door een goede 
communicatie tussen thuiszorg en zie-
kenhuiszorg kan de vakkennis binnen 
de thuiszorg over de zorg voor de ca-
nule en de PEG-sonde verbeteren. Een 
goede communicatie tussen de zorgver-
strekkers in het ziekenhuis en de huis-
artsen kan de huisarts ook helpen om 
zijn ondersteunende en verzorgende rol 
ten volle op te nemen. De kennis om 
ademhalingsproblemen bij patiënten 
met een canule op te lossen, zou in elk 
ziekenhuis aanwezig moeten zijn, ook 
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nog niet alle zorgverstrekkers beseffen dat radiotherapie  
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in ziekenhuizen die normaal geen NKO-
patiënten behandelen. Ziekenhuizen die 
patiënten met een NKO-kanker behan-
delen, moeten kennis over de canule en 
de PEG-sonde garanderen bij alle artsen 
en verpleegkundigen die met deze pati-
enten werken. 

 de psychologische zorg nog beter af te 
stemmen op de noden van de patiën-
ten, de vakkennis van de psychologen 
verder te verhogen en te onderzoeken 
hoe mensen met emotionele problemen 
die psychologische zorg afwijzen, on-
dersteund kunnen worden. In het kader 
van het Nationaal Kankerplan werkte 
een groep deskundigen een ‘medede-
lingsprotocol’ uit om de kwaliteit van de 
slechtnieuwsmededeling te verbeteren. 
De richtlijnen in dit protocol kunnen 
voor inspiratie zorgen4. De opleidingen, 
supervisies en intervisies door het Cé-
dric Hèle-instituut, het Vlaams Instituut 
voor psychosociale oncologie, bieden 
kansen voor de verbetering van de vak-
kennis. 

Een analyse van dossiers uit het Kanker-
fonds van de VLK leerde welke zorgkosten 
(gemaakt na juli 2007) financieel zwakke 
patiënten verder in moeilijkheden brengen. 
In het jaar na de diagnose hebben deze 
patiënten in het ziekenhuis hoge kosten 
voor producten (medicatie, materiaal of 
toestellen) die de ziekteverzekering niet 
vergoedt. In de thuiszorg veroorzaken niet-
vergoede medicatie, medische bijvoeding 
en vervoer naar en van het ziekenhuis hoog 
oplopende kosten. Opmerkelijk is dat het 
remgeld dat meetelt voor de maximumfac-
tuur vaak minder dan de helft van de totale 
zorgkosten uitmaakt. Chirurgie leidt vooral 
tot ziekenhuiskosten. Radiotherapie zorgt 
voor thuiszorgkosten: de behandeling van 
de nevenwerkingen in de maanden na de 
radiotherapie, medische bijvoeding, het 
dagelijks vervoer van en naar het zieken-
huis. Ten slotte blijkt dat de ziektekosten 
bij meer dan de helft van de dossiers hoger 

oplopen dan 10% van het jaarinkomen, een 
belasting die problematisch is.

De zorgverstrekkers wezen op enkele andere 
slecht terugbetaalde zorgen. Bij de behan-
deling van een NKO-kanker verliezen pati-
enten vaak alle of een deel van de tanden. 
Enkel gezonde tanden kunnen voor de start 
van een radiotherapiekuur blijven zitten. Er 
wordt dan een losse gebitsprothese terug-
betaald, maar die biedt te weinig comfort 
en bemoeilijkt het spreken. Het is beter om 
te werken met twee implantaten in de kaak, 
waarop een prothese geschoven wordt. Dit 
systeem kost al snel een paar duizend euro 
en wordt terugbetaald na een chirurgische 
ingreep die de kaakbeenderen verminkt en 
tanden verloren doet gaan, maar bij veel 
NKO-kankers worden enkel de weke delen 
(tong, speekselklieren, mondbodem) ge-
opereerd, in combinatie met radiothera-
pie. Ook die patiënten verliezen vaak hun 

tanden, maar ze krijgen de implantaten 
niet terugbetaald. Patiënten met een NKO-
kanker hebben na de operatie in veel geval-
len nood aan luchtfilters, speciale klevers 
en canules. Gelaryngectomeerden krijgen 
dit materiaal goed terugbetaald, maar voor 
andere patiënten die gelijkaardig materiaal 
nodig hebben, is de terugbetaling min-
der goed. Patiënten met een NKO-kanker 
moeten heel wat honoraria voorschieten, 
bijvoorbeeld voor artsenconsultaties, veel-
vuldige logopediesessies en bezoeken bij de 
rookstopconsulent. 

Om de kosten te drukken, doet de VLK de 
volgende voorstellen: 

 Er moet een registratiesysteem komen 
dat de kosten in kaart brengt van aller-
lei niet-terugbetaalde medicatie, medi-

sche bijvoeding en verzorgingsmateriaal 
in de thuiszorg. Zo kan een financiële 
tussenkomst gericht worden op de groe-
pen met de hoogste kosten. 

 Zorgverstrekkers kunnen ook nadenken 
over een beleid om de langetermijnkos-
ten in de thuiszorg te drukken, bijvoor-
beeld door van meet af aan voldoende 
zorg te besteden aan de neveneffecten 
van de behandeling. Dit kan de ernst 
van de neveneffecten en bijgevolg ook 
de zorgkosten beperken.

 Er moet een terugbetaling komen van 
een tandprothese op twee implantaten 
voor patiënten die gebitsproblemen kre-
gen door radiotherapie, ook als er geen 
chirurgische ingreep was die de kaak-
beenderen verminkte. Er moet een goe-
de terugbetaling zijn van luchtfilters, 
speciale klevers en canules voor elke 

patiënt die hier nood aan heeft. Een 
derde betalerregeling kan een uitkomst 
bieden voor patiënten die problemen 
hebben om het remgeld voor artsencon-
sultaties, logopedisten of rookstopcon-
sulenten voor te schieten. 

 Om te voorkomen dat de ziektekosten 
te hoog oplopen ten opzichte van het 
inkomen, moeten de vervangingsinko-
mens waar zieken noodgedwongen van 
leven, uiteraard ook voldoende hoog 
zijn. Dat is nu niet het geval. De mini-
mumuitkeringen bij arbeidsongeschikt-
heid en invaliditeit mogen niet onder de 
armoedegrens liggen en de uitkeringen 
moeten de jaarlijkse evolutie van de 
welvaart volgen.

1 Tegenbos G. (16/10/2010). Miljard besparen en toch nog goed nieuws hebben. De Standaard. 
2 Vrijens, F., De Gauquier, K. & Camberlin, C. (2009). The volume of surgical interventions and its impact on the outcome: feasibility study based on Belgian data. 

Good Clinical Practice (GCP) (KCE reports 113C (D/2009/10.273/35). Brussels: Belgian Health Care Knowledge Centre (KCE).
3 Integraal Kankercentrum Noord-Oost. (2008) De Lastmeter. URL http://www.oncoline.nl/uploaded/docs/Detecteren%20behoefte%20Psychosociale%20zorg/

lastmeter%20definitief.pdf [geraadpleegd op 20/10 /2010]. 
4 Actie 7.3 van het Nationaal Kankerplan 2008-2010: Mededelingsprotocol voor de aankondiging van de diagnose van kanker. (2010). Brussel: FOD Volksgezond-

heid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
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Als een zorgverstrekker te maken krijgt 
met een kankerpatiënt die een andere 
taal spreekt of een andere culturele 
achtergrond heeft, kan dit de commu-
nicatie en de behandeling belemmeren. 
Ondersteuning van gespecialiseerde 
mensen, zoals intercultureel bemidde-
laars of sociaal tolken, is dan noodza-
kelijk. We proberen in kaart te brengen 
welke ondersteuning er in Vlaanderen 
en Brussel bestaat en of dit volstaat 
voor een goede opvang van de alloch-
tone bevolking in het ziekenhuis en bij 
de huisarts. 

De allochtone bevolking bestaat ten eerste 
uit vreemdelingen, mensen die hier wonen 
maar niet de Belgische nationaliteit heb-
ben. In 2008 had 5,8% van de inwoners 

van het Vlaams Gewest – 354.370 mensen 
– niet de Belgische nationaliteit. In het 
Brussels Gewest ging het zelfs om 28,1% 
(295.043). Een groot deel van hen is af-
komstig uit landen met een taal of cultuur 
die sterk afwijkt van de onze. 13% van de 
vreemdelingen in het Vlaams Gewest komt 
uit Afrika (8% uit Marokko), 8% uit Azië en 
6% uit Turkije1. Tot de allochtonen beho-
ren ten tweede ook genaturaliseerden en 
personen met een moeder die bij haar ge-
boorte een vreemde nationaliteit had. In 
2004 vormden deze allochtonen (vreemde-
lingen, genaturaliseerden en personen met 
een moeder met een vreemde nationaliteit 
bij haar geboorte) 10,3% van de Vlaamse 
bevolking. 15% van de allochtonen kwam 
uit Marokko en 13% uit Turkije. Ten slotte 
waren er in 2008 in het Vlaamse Gewest 

30.117 asielzoekers en een niet bekend 
aantal personen die onwettig in het land 
verblijven2.

Deze mensen doen uiteraard ook een be-
roep op onze gezondheidszorg. Maar ge-
zondheidszorg verstrekken aan mensen 
met een andere taal of een andere cultu-
rele achtergrond dan de zorgverstrekkers is 
niet eenvoudig, zeker niet bij een ernstige 
aandoening als kanker. Als arts en patiënt 
elkaar niet goed begrijpen, omwille van 
een andere taal of andere ideeën over de 
oorzaak van een ziekte, is het moeilijker 
om een goede diagnose te stellen. Omdat 
het moeilijker is om de behandeling uit te 
leggen en afspraken daarover te maken, 
kan het gebeuren dat de behandeling min-
der goede resultaten haalt. Als de patiënt 
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bijvoorbeeld niet goed begrijpt hoe vaak 
hij een geneesmiddel moet innemen, is 
de kans op vergissingen groter. De patiën-
tentevredenheid kan verminderen, omdat 
de communicatiestijl van onze artsen in 
bepaalde culturen niet goed overkomt. Bij 
Vlaamse artsen is het intussen ingeburgerd 
dat de patiënt te horen krijgt dat hij aan 
een ernstige ziekte lijdt, maar in verschil-
lende culturen is dit nog taboe. De familie 
wil bijvoorbeeld niet dat de patiënt weet 
wat er aan de hand is.

De wet op de patiëntenrechten bepaalt 
dat onze gezondheidszorg communicatie-
problemen omwille van een andere taal of 
culturele achtergrond van de patiënt moet 
wegwerken. De patiënt heeft volgens de 
wet immers recht op informatie over zijn 
gezondheidstoestand, in een duidelijke 
taal. De wet bepaalt ook dat elke patiënt 
‘geïnformeerd, voorafgaandelijk en vrij’ zijn 
toestemming moet geven voor een onder-
zoek of behandeling. Als een patiënt niet 
begrijpt wat een behandeling of onderzoek 
inhoudt of waarom die nodig zijn, kan hij 
zijn toestemming niet geven3.

Uiteraard zijn problemen op dit vlak niet 
van de ene op de andere dag op te lossen, 
maar de overheid en de zorgverstrekkers 
moeten er toch naar streven om de patiën-
tenrechten voor elke patiënt te garande-
ren, ook wanneer die nog geen Nederlands 
kent of een andere culturele achtergrond 
heeft. Dit kan bijvoorbeeld door de hulp in 
te roepen van intercultureel bemiddelaars 
of tolken. In dit artikel gaan we na in wel-
ke mate deze ondersteuning beschikbaar 
is in ziekenhuizen en bij huisartsen en in 
welke mate ziekenhuizen en huisartsen 
hier een beroep op doen. 

1. DE zORg VOOR 
ALLOCHTOnEn In  
HET zIEKEnHUIs
Ziekenhuizen kunnen een beroep doen op 
intercultureel bemiddelaars, coördinatoren 
interculturele bemiddeling, sociaal tolken 
of eigen personeelsleden die de taal van 
de patiënt spreken. 

1.1. Interculturele bemiddeling
Sinds 1999 kunnen ziekenhuizen finan-
ciering krijgen voor een intercultureel be-
middelaar. De intercultureel bemiddelaars 

(ICB’s) tolken tussen arts en patiënt, maar 
hebben nog veel andere taken: eventuele 
culturele spanningen vermijden of oplos-
sen door de cultuur van het ziekenhuis en 
de arts uit te leggen aan de patiënt en 
de cultuur van de patiënt uit te leggen 
aan de arts. Ze bieden patiënten prakti-
sche hulp (bijvoorbeeld bij het invullen 
van documenten die niet beschikbaar zijn 
in de taal van de patiënt) en emotionele 

ondersteuning.  ICB’s kunnen bemidde-
len bij conflicten en de belangen van de 
patiënt verdedigen als zij merken dat er 
sprake is van racisme in het ziekenhuis. De 
ICB kan ook knelpunten in de hulpverle-
ning aan allochtone patiënten signaleren 
aan de zorgverstrekkers of de ziekenhuis-
organisatie4. Naima Alou Issa, ICB in het 
UZA, geeft enkele voorbeelden: ze helpt 
patiënten van Marokkaanse afkomst bij 
opname met het invullen van bepaalde 
formulieren, zoals over de keuze van het 
kamertype, die belangrijk is voor de reke-
ning van de patiënt. Ze begeleidt patiën-
ten ook bij diagnostische onderzoeken. 
Bij het longfunctieonderzoek bijvoorbeeld 
moet de patiënt actief meewerken en moet 
hij goed begrijpen wat hij moet doen. Als 
verpleegkundigen bepaalde wensen van 
moslimpatiënten niet begrijpen, zoals ge-
wassen worden voor het ontbijt, probeert 
ze dit uit te leggen. 

Ziekenhuizen kunnen ook een aanvraag 
indienen voor een coördinator intercul-
turele bemiddeling (verder coördinatoren 
genoemd). Hun rol speelt zich af op het 
niveau van de ziekenhuisorganisatie: ze 
moeten drempels voor allochtonen in de 
gezondheidszorg opsporen en oplossingen 
uitwerken, bijvoorbeeld door voorlich-
tingsmateriaal te vertalen of het zieken-
huispersoneel te sensibiliseren. De coör-
dinatoren organiseren de werking van de 
interne en externe tolken of intercultureel 
bemiddelaars4. Onderzoek uit binnen- en 
buitenland laat zien dat het werk van de 
ICB’s en de coördinatoren de zorg voor 
patiënten van een etnische minderheid 
verbetert. Door een betere communicatie 
vinden artsen sneller de juiste diagnose. 
De aanwezigheid van een ICB maakt moei-

lijke onderwerpen, zoals relatieproblemen, 
seksualiteit of gezinsplanning gemakkelij-
ker bespreekbaar. De allochtone patiënt is 
minder geremd om over emoties te praten, 
zodat de behoefte aan psychische steun 
gemakkelijker in te schatten is. De ICB kan 
allochtone patiënten overtuigen om een 
bepaalde specialist te raadplegen of een 
bepaalde therapie te volgen. ICB’s kunnen 
de ziekenhuiszorg cultuurgevoeliger ma-

ken, bijvoorbeeld door voorstellen te doen 
om de zorgorganisatie of het ziekenhuis-
menu af te stemmen op bepaalde culturele 
of religieuze tradities. Door de aanwezig-
heid van een ICB voelen bepaalde alloch-
tone patiënten zich minder eenzaam5.

De kwaliteit van de ICB’s en de coördina-
toren wordt goed opgevolgd. De ICB moet 
een specifieke opleiding in de intercultu-
rele bemiddeling of praktijkervaring heb-
ben en een taal spreken van een van de 
doelgroepen (allochtonen met een gemid-
deld lage sociaaleconomische status)6. De 
cel interculturele bemiddeling van de FOD 
Volksgezondheid verzamelt systematisch 
gegevens om de kwaliteit en kwantiteit 
van het werk van de bemiddelaars te tes-
ten. De financiering van de ziekenhuizen 
voor een ICB hangt hiervan af. De cel 
organiseert trainingsmodules over basis-
tolktechnieken, lessenreeksen over medi-
sche terminologie in de moedertaal en de 
ontwikkeling van lexica met medische ter-
minologie. De cel organiseert ook super-
visiesessies, permanente vormingssessies, 
enzovoort. Een ICB moet minstens deelne-
men aan drie vierde van de supervisie- en 
vormingsbijeenkomsten van de cel6. Er zijn 
ook trainingsmodules voor hulpverleners 
om hen te sensibiliseren over het nut van 
ICB’s en te leren samenwerken met een 
ICB7.

Ziekenhuizen kunnen zelf beslissen of ze 
een ICB of coördinator aanvragen. Minis-
ter van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
Laurette Onkelinx kent de ICB’s en coördi-
natoren toe, na advies van de Coördina-
tiecel Interculturele Bemiddeling van de 
FOD volksgezondheid, op basis van het 
aantal opnames van patiënten van buiten 

Als arts en patiënt elkaar niet goed begrijpen,  
is het moeilijker om een goede diagnose te stellen
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de Europese Unie en het aantal opnames 
van patiënten van binnen de EU (behalve 
België) en een evaluatie van de activitei-
ten van een eventueel al aanwezige inter-
cultureel bemiddelaar.

Momenteel zijn er via de financiering van 
de federale overheid 17 coördinatoren en 
82 ICB’s tewerkgesteld in Belgische alge-
mene en psychiatrische ziekenhuizen. De 
eerste ICB’s gingen in 1998 aan de slag, 
de eerste coördinatoren in 20008. In 
Vlaamse algemene ziekenhuizen waren er 
op 27 september 2010 27 ICB’s aan het 
werk, verspreid over tien ziekenhuizen. Er 
zijn coördinatoren in 10 ziekenhuizen9. In 
Brusselse algemene ziekenhuizen waren er 
in september 2010 26 ICB’s aan het werk 
in 11 ziekenhuizen9. In Brussel kunnen zie-
kenhuizen daarnaast ook een beroep doen 
op intercultureel bemiddelaars via de Foyer, 
een Brusselse vzw voor de integratie van 
allochtonen die onder andere intercultureel 
bemiddelaars ter beschikking stelt binnen 
de gezondheidszorg. De Foyer krijgt steun 
van lokale, regionale, federale en Europese 
overheden en instellingen en via een ge-
bruikersbijdrage. Via een oproepsysteem 
kan een ziekenhuis een ICB oproepen voor 
één interventie en via een detacherings-
systeem gaan aan de Foyer verbonden ICB’s 
enkele dagen in een organisatie werken. 
Het UZ Brussel riep in 2009 bijvoorbeeld 
133 keer een ICB van de Foyer op. In 2009 
werkten twee vanuit de Foyer gedetacheer-
de ICB’s in het UZ Brussel13.

Het federale budget voor de ICB’s en de 
coördinatoren is sinds het ontstaan van 
deze functies sterk toegenomen. In 1998 
was er 500.000 euro beschikbaar, in 2009 
was dat 2.367.935 euro – bijna vijfmaal 
zoveel. Dit jaar is er nog een bijkomend 
budget van 200.000 euro voor een proef-

project intercultureel bemiddelen via in-
ternet. De middelen worden ook steeds 
efficiënter gebruikt: in 1998 waren er 
ongeveer tienduizend interventies door 
ICB’s, in 2009 waren er 80.000 (acht keer 
zoveel). Het aantal interventies stijgt dus 
sterker dan de geïnvesteerde middelen. 
Het gemiddeld aantal interventies per 

ICB stijgt (van 4,6 interventies per dag in 
2000 tot 7,7 interventies in 2004)10. Ten 
slotte is het aandeel interventies waarbij 
patiënt, arts en bemiddelaar samen aan-
wezig zijn, toegenomen. Dit is belangrijk, 
want ondersteuning van de directe arts-
patiëntcommunicatie is een essentiële 
taak voor de ICB, bijvoorbeeld bij diagno-
sestelling of uitleg over een behandeling. 
In 2000 ging het om slechts 40%5 van de 
interventies, in 2010 is dit opgelopen tot 
70%, weet Hans Verrept, coördinator van 
de Cel Interculturele Bemiddeling van de 
FOD Volksgezondheid.

1.2. sociaal tolken versus 
interculturele bemiddeling
Voor de communicatie met anderstalige 
patiënten kunnen ziekenhuizen ook een 
beroep doen op diensten voor sociaal 
tolken. In Vlaanderen zijn er elf sociale 
tolk- en vertaaldiensten. Sociaal tolken 
verschaffen goede professionele taalhulp 
aan hulpverleners of ambtenaren en hun 
anderstalige cliënteel zodat iedere burger, 
ook wie onvoldoende Nederlands spreekt, 
toegang heeft tot de sociale en openbare 
dienst- en hulpverlening11. Een telefoni-
sche tolkdienst, Ba-bel, is actief in heel 
Vlaanderen. Daarnaast zijn er tien dien-
sten voor tolken ter plaatse, die in een 
bepaalde regio werken (zie Tabel 1). Een 
oncoloog in een ziekenhuis kan bijvoor-
beeld gebruik maken van een tolk om een 
consultatie met een allochtone kankerpa-
tiënt te vertalen. 

De sociale tolkendiensten krijgen steun 
van de COC, de Centrale Ondersteunings-
cel voor sociaal tolken en vertalen. De COC 
is een project van de Vlaamse overheid, 
gesubsidieerd door de Vlaamse minister 
van inburgering. De COC organiseert oplei-
dingen en proeven voor sociaal tolken en 

vertalers en stemt het aanbod van sociaal 
tolken en vertalers af op de noden van de 
organisaties. De cel bewaakt ook de kwali-
teit van dat aanbod11. 

Sociaal tolken zijn een goede oplossing 
als er jaarlijks slechts enkele patiënten 
van een bepaalde etnische minderheid in 

het ziekenhuis verschijnen. Het is dan im-
mers niet rendabel om een ICB te betalen.
Maar wanneer een ziekenhuis een relatief 
grote groep patiënten met dezelfde etni-
sche achtergrond telt, heeft een ICB wel 
voordelen: sociaal tolken moeten twee 
dagen op voorhand gereserveerd worden. 
Dat werkt niet vlot in de gezondheids-
zorg, waar heel wat tussenkomsten drin-
gend zijn. De sociaal tolken komen voor 
één bepaalde opdracht, bijvoorbeeld een 
slechtnieuwsgesprek, maar de ICB kan een 
ruimere begeleidende en ondersteunende 
taak vervullen. Verschillende diensten 
voor sociaal tolken rekenen per tolkuur 
een bedrag aan (zie Tabel 1). Eens de ICB 
er is, heeft het gebruik van zijn diensten 
geen financiële implicaties meer. 

In vier ziekenhuizen loopt nu ook een 
proefproject om interculturele bemidde-
ling via internet aan te bieden, voor zie-
kenhuizen die niet voldoende patiënten 
van een bepaalde etnische minderheid 
hebben om een ICB aan te werven. Het 
project zal op termijn worden uitgebreid. 
Voor moeilijke gesprekken, zoals de slecht-
nieuwsmededeling aan kankerpatiënten, is 
ICB via internet natuurlijk niet geschikt. 
Dan moet er iemand ter plekke zijn. 

Verschillende ziekenhuizen doen een 
beroep op sociaal tolken (zie Tabel 1). 
Sommige ziekenhuizen werken enkel met 
sociaal tolken en interne tolken (perso-
neelsleden die de taal van de allochtone 
patiënt spreken), maar niet met een ICB. 
Er zijn ook ziekenhuizen waar een coör-
dinator de werkzaamheden van de sociaal 
tolken en interne tolken coördineert. In 
andere ziekenhuizen is er een ICB voor 
Turkssprekende allochtonen, omdat die 
vaak een beroep doen op het ziekenhuis. 
Voor patiënten met een andere etnische 
achtergrond maakt het ziekenhuis gebruik 
van sociaal tolken. 

1.3. Tekorten
Er bestaat dus wel wat ondersteuning 
voor de zorg aan allochtonen in de zie-
kenhuizen. Maar er zijn nog enkele pro-
blemen. Een evaluatiestudie uit 20005 
toonde dat zorgverstrekkers moeilijk te 
overtuigen zijn van het nut van ICB’s. 
Artsen vallen bijvoorbeeld nog vaak terug 
op informele tolken, zoals een familielid 
van de patiënt dat Nederlands kan. Dat 
betekent voor de arts natuurlijk minder 

Bepaalde allochtone patiënten voelen zich minder eenzaam  
door de aanwezigheid van een intercultureel bemiddelaar
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werk: de patiënt brengt doorgaans op 
eigen initiatief iemand mee die Neder-
lands kan, de arts hoeft er niet aan te 
denken om een ICB of tolk te contacte-
ren. Maar het is verre van ideaal om het 
vertalen over te laten aan de informele 
tolk: voor familieleden kan het moeilijk 
zijn om slecht nieuws te brengen, om-
wille van de emotionele betrokkenheid 
of culturele taboes. Bovendien zijn infor-
mele tolken niet opgeleid om medische 
termen te vertalen12. Er zijn geen recente 

onderzoeksgegevens over het gebruik van 
informele tolken, maar we belden zelf en-
kele zorgverstrekkers in zes ziekenhuizen. 
Die contacten laten vermoeden dat de 
situatie niet fundamenteel veranderd is. 
De coördinator in een UZ deed een rond-
vraag bij maatschappelijk werkers die met 
kankerpatiënten werken. Zij besluit dat er 
nog vaak een beroep wordt gedaan op in-
formele tolken omwille van weerstand bij 
de patiënt of zijn familie tegen een soci-
aal tolk en omdat veel zorgverstrekkers 

nog niet of onvoldoende de mogelijk-
heden van een sociaal tolk kennen. Een 
coördinator uit een AZ meldt dat com-
municatieproblemen in haar ziekenhuis 
worden opgelost met informele tolken of 
ziekenhuismedewerkers die de taal van de 
allochtone patiënt spreken. 

Een intercultureel bemiddelaar werkt in 
een AZ met verschillende vestigingen. Alle 
kankerpatiënten krijgen hun behandeling 
op één vestigingsplaats. Ze stelt vast dat 

Tabel 1. Overzicht van de sociale tolk- en vertaaldiensten

sociale tolk- en  
vertaaldiensten

Dienstverlening Regio Kunnen zie-
kenhuizen en 
huisartsen er 
een beroep 
op doen?

Kostprijs Aantal uitgevoerde 
tolkopdrachten in 
2009, bij huisartsen, 
wijkgezondheidscentra 
en ziekenhuizen *

Aantal gebrui-
kers (WgC, HA 
of zH) van de 
dienst in 2009

1 Ba-bel, Vlaamse Tolken-
telefoon

telefoontolken Vlaanderen WGC, ZH, HA 0 HA: 192, WGC: 454, 
ZH: 733 

?

2 Sociaal Vertaalbureau 
Brussel Onthaal

telefoontolken, tolken 
ter plaatse, geschre-
ven vertaling

Brussel (+ aan-
vullend België)

WGC, ZH, HA 1e uur: €15, €7 
voor elk bijko-
mend uur

Ter plaatse: ZH: 171
Telefoon: 
WGC: 1, ZH: 86

Ter plaatse: 7 ZH
Telefoon: 6 ZH, 
1 WGC 

3 Provinciaal Aanbod 
Sociaal Tolken voor 
Anderstaligen in Vlaams-
Brabant (PASTA)

tolken ter plaatse Vlaams-Brabant WGC, ZH €30€/tolkuur 
of abonnement 
€125/5 tolkuren

WGC: 0
ZH: 463 

3 ZH

4 Tolkendienst Provincie 
Antwerpen (TOPA)

tolken ter plaatse Provincie  
Antwerpen

WGC, ZH €36/uur (€27 
voor nog niet ge-
certifieerde tolk), 
maar provincie 
subsidieert 2/3 
van dit bedrag.

ZH: 65 7 ZH

5 Tolkendienst – Dienst  
Diversiteit Stad  
Mechelen

tolken ter plaatse Mechelen WGC, ZH €0/tolkuur 
(abonnements-
geld van €25/
jaar)

WGC: 1
ZH: 16

1 ZH, 1 WGC

6 Stedelijke Tolk- en 
Vertaaldienst Antwerpen 
(STA)

tolken ter plaatse – 
geschreven vertaling

Stad Antwerpen ZH €55/tolkuur ZH: 101 2 ZH

7 Tolkendienst Turnhout 
Dienst Welzijn cel 
Diversiteit

tolken ter plaatse Stad Turnhout ZH, WGC, HA €36/uur, maar 
provincie  
subsidieert 2/3 
van dit bedrag.

WGC, HA: 0
ZH: 3

1 ZH

8 Provincie Oost-Vlaande-
ren, dienst Maatschappe-
lijke Participatie - team 
insluiting en diversiteit, 
Tolk- en Vertaalservice

tolken ter plaatse – 
geschreven vertaling

Provincie 
Oost-Vlaanderen 
behalve regio 
Groot-Gent

ZH 0 ZH: 39 ?

9 Tolk- & Vertaalservice 
Gent (TVGent)

tolken ter plaatse – 
geschreven vertaling

Groot-Gent WGC, ZH Gratis urencon-
tingent, daarna: 
€40/uur

WGC: 270,25
ZH: 1393

4 WGC’s, 4 ZH

10 Sociaal Tolkendienst 
deSOM vzw  
West-Vlaanderen

tolken ter plaatse West-Vlaanderen ZH €20/2 tolkuren. 
In sommige ge-
meenten volledig 
of gedeeltelijk 
gesubsidieerd 

ZH: 539 10 ZH

11 Sociale Tolkendienst 
Limburg

tolken ter plaatse Limburg ZH €10/tolkuur ZH: 250 2 ZH

*Belangrijke opmerking: verschillende diensten verrichten ook nog andere tolkopdrachten in de medische sfeer, bijvoorbeeld bij centra voor geestelijke gezondheidszorg 
en ngo’s als Artsen zonder Grenzen of Dokters van de Wereld. Bij het Sociaal Vertaalbureau Brussel Onthaal is dat zelfs de grote meerderheid van het aantal tolkop-
drachten ter plaatse. Cijfers over deze andere tolkopdrachten in de medische sfeer staan niet in de tabel, omdat we die voor de meeste diensten niet hebben.
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ze weinig oproepen krijgt van die vesti-
ging. De zorgverstrekkers daar zijn nog 
weinig alert voor de nood aan intercul-
turele bemiddeling. Ze mag zelf geen pa-
tiënten contacteren, maar moet wachten 
tot een zorgverstrekker de ICB oproept. 
Als er dan toch een oproep komt, stelt ze 
vast dat de patiënten nochtans nood heb-
ben aan een ICB. Een kankerspecialist uit 
hetzelfde AZ behandelt soms oudere Turkse 
en Marokkaanse patiënten die niet goed 
Nederlands kennen. Die brengen meestal 
een verwante mee die Nederlands spreekt, 
maar de arts vraagt zich af of die correct 
vertaalt. Hij merkt dat de informele tolken 
soms een lang verhaal vertellen over een 
korte boodschap van hem en omgekeerd. 

Een manager uit een AZ die de intercul-
tureel bemiddelaars coördineert, stelt vast 

dat de vraag naar bemiddelaars sterk af-
hangt van de vestigingsplaats: in de ene 
vestiging worden ze veel opgeroepen, in 
de andere leeft blijkbaar nog meer het idee 
dat de familie wel zal vertalen.

De ICB in een UZ stelt vast dat sommige 
artsen, bijvoorbeeld oncologen, haar al-
tijd vragen als er Marokkaanse patiënten 

op consultatie komen. Maar bij andere art-
sen, orgaanspecialisten bijvoorbeeld, ge-
beurt dat minder: ‘Op oncologie zie ik dan 
patiënten die niet weten dat hun eierstok-
ken weg zijn of die denken dat ze alle twee 
weg zijn, hoewel er nog één over is.’

Een ander knelpunt is dat het weliswaar 
sterk toegenomen budget toch niet blijkt 
te volstaan om tegemoet te komen aan 
alle aanvragen van ziekenhuizen voor een 
ICB of coördinator. Zeventig ziekenhuizen 
vroegen begin 2010 een ICB of coördina-
tor aan. Dertien kregen niets: drie daar-
van liggen in Vlaanderen, de andere 10 in 
Wallonië. Twee vroegen een ICB en kregen 
er geen (één daarvan kan sinds de fusie 
met een ander ziekenhuis wel een beroep 
doen op de ICB van het fusieziekenhuis). 
Eén ziekenhuis vroeg een coördinator en 

kreeg er geen. Daarnaast kregen verschil-
lende ziekenhuizen minder voltijdse equi-
valenten ICB’s toegewezen dan ze hadden 
aangevraagd, zegt Hans Verrept. In België 
vroegen ziekenhuizen in totaal 78,35 vol-
tijdse equivalenten aan (ICB’s en coördi-
natoren samen), maar er werden slechts 
58,52 voltijdse equivalenten toegekend. 
Het aanbod kan de vraag dus niet volgen.

Een voorbeeld van een ziekenhuis dat dit 
jaar een ICB aanvroeg en er door de be-
perkte enveloppe geen kreeg, is het Hei-
lig-Hartziekenhuis Roeselare-Menen. De 
aanvraag gebeurde op basis van 471 op-
names van patiënten van buiten de EU en 
145 opnames van patiënten van binnen de 
EU in 2009. Dat komt onder andere door 
een asielcentrum nabij de vestiging van 
het ziekenhuis in Menen. Taalproblemen 
lost het ziekenhuis nu op met sociaal tol-
ken die de stad gratis ter beschikking stelt 
of personeelsleden van het ziekenhuis die 
de taal van de patiënt kennen, zegt een 
maatschappelijk werker. Het ziekenhuis 
telt bijvoorbeeld verschillende personeels-
leden uit Oost-Europa. 

Twee oncologen uit het ziekenhuis menen 
dat er eigenlijk geen probleem is met de 
kankerzorg in dit ziekenhuis. Er zijn wei-
nig allochtone kankerpatiënten. Met de-
genen die er wel zijn, kunnen ze Frans of 
Engels praten. De maatschappelijk werkers 
bevestigen dat er niet veel allochtone kan-
kerpatiënten zijn, maar zij zien wel enkele 
problemen. Zo komen mensen uit het bui-
tenland soms speciaal naar het ziekenhuis 
speciaal om zich te laten behandelen. Zij 
koesteren overdreven verwachtingen tegen-
over onze geneeskunde. Het valt dan moei-
lijk te aanvaarden als het toch misloopt en 
de financiële gevolgen kunnen zwaar zijn. 
Het ziekenhuis zou ook nog meer aandacht 
kunnen hebben voor culturele tradities en 
gevoeligheden in verband met de dood. 
Een maatschappelijk werker zegt: ‘Je moet 
de cultuur kennen, anders maak je fouten 
bij een sterfgeval. Als moslims sterven moet 
je enkele gewoontes volgen, zoals de positie 
van het lichaam, wie je eerst moet verwit-
tigen...’ Bij de bespreking van thema’s als 
seksualiteit na borstkanker, is een tolk niet 
voldoende. In de sociale dienst van het zie-
kenhuis vinden ze dan ook dat de ‘cultu-
rele gevoeligheid’ van de zorg, voor kanker 
maar ook voor andere aandoeningen, in het 
ziekenhuis nog beter kan. Daarom zouden 
maatschappelijk werkers graag een beroep 
kunnen doen op een ICB. Die zou meer tijd 
hebben om zich toe te leggen op intercul-
turele problemen en zou ook de expertise in 
het ziekenhuis kunnen vergroten, bijvoor-
beeld door na te gaan hoe andere zieken-
huizen omgaan met allochtone patiënten. 
Het ziekenhuis zelf heeft een ICB aange-
vraagd, maar misschien is een coördinator 
voor deze laatste taken meer aangewezen.

voor familieleden kan het moeilijk zijn om slecht nieuws  
te brengen, omwille van de emotionele betrokkenheid of  
culturele taboes

Voor de communicatie met allochtone patiënten kunnen ziekenhuizen een tolk vragen. Het 
toegenomen budget blijkt echter niet te volstaan om tegemoet te komen aan alle aanvragen. 

sociaal tolken zijn een goede oplossing als er jaarlijks  
slechts enkele patiënten van een bepaalde etnische minderheid 
in het ziekenhuis verschijnen
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Een laatste aandachtspunt is de mate 
waarin verschillende ziekenhuizen een 
beroep doen op ondersteuning bij de zorg 
voor allochtone patiënten. Tabel 2 ver-
meldt voor enkele ziekenhuizen hoeveel 
buitenlandse patiënten ze opnamen en 
hoe vaak ze gebruik maakten van sociale 
tolkendiensten in 2009 en hoeveel ICB’s 
en coördinatoren er zijn in 2010. Van 
enkele ziekenhuizen is ook bekend welke 
landen best vertegenwoordigd zijn in het 
totale aantal opnames van buitenlandse 
patiënten. De tabel bevat enkele opval-
lende resultaten. Zo is het opmerkelijk dat 
ziekenhuis 3 veel meer buitenlandse pa-
tiënten heeft opgenomen dan ziekenhuis 
7, maar toch veel minder gebruik maakt 
van ondersteunende diensten: zh 3 heeft 
één ICB, zh7 heeft er vier. Zh3 doet geen 
beroep op een sociale tolkendienst, in zh7 
wordt 159,25 uur getolkt. Waarschijnlijk 
spelen verschillen tussen ziekenhuizen in 
de bereidheid om gebruik te maken van 
ondersteunende diensten hier een rol. 
Niets belet ziekenhuis 3 immers om een 
sociale tolkendienst in te schakelen. Het 
zou interessant zijn om nader te onderzoe-
ken in welke mate ziekenhuizen openstaan 
voor steun aan allochtone patiënten. 

2. DE zORg VOOR 
ALLOCHTOnEn DOOR  
DE HUIsARTs
Waar er voor de ziekenhuizen een aanbod 
bestaat van professionele hulp dat steun 
krijgt van de overheid, ligt dat anders voor 
de zorg op de eerste lijn. Er is in Vlaande-
ren geen structurele financiering voor in-
terculturele bemiddeling op de eerste lijn. 
Veel huisartsen hebben bovendien geen 
toegang tot sociaal tolken. 

2.1. Interculturele bemiddeling 
In Vlaanderen noch Brussel zijn er over-
heidsmiddelen beschikbaar voor intercul-
turele bemiddeling op de eerste lijn. En-
kele wijkgezondheidscentra (WGC) slagen 
er wel in een ICB te financieren: WGC De 
Sleep en WGC Rabot in Gent en WGC Medi-
Kuregem in Brussel. 

WGC Medi-Kuregem kan twee dagen per 
week een beroep doen op een Marokkaanse 
en een Turkse ICB, een halve dag via het 
Huis der Gezinnen (een ondersteunende 
dienst voor opvoedingsondersteuning in 

Brussel) en anderhalve dag via de Foyer. 
Medi-Kuregem betaalt die bemiddeling via 
de middelen die het WGC per ingeschre-
ven patiënt krijgt van het RIZIV voor de 
huisartsen- en verpleegkundigenzorg. In 
Brussel kunnen individuele huisartsen en 
wijkgezondheidscentra bij de Foyer ook 
een ICB oproepen voor een interventie. In 
2009 waren er 23 oproepen van huisartsen 
en wijkgezondheidscentra13.

WGC De Sleep in Gent heeft twee Turkse 
ICB’s in dienst, voor 46 uur per week. 
De Sleep financiert de ICB’s met de mid-
delen die het krijgt van het RIZIV en 
met subsidies van de Vlaamse overheid 
(een project in het kader van het Derde  

Arbeidscircuit). De Sleep investeert in in-
terculturele bemiddeling omdat veel van 
de patiënten van Turkse afkomst zijn. De 
Sleep doet ook een beroep op de soci-
ale tolkendienst ‘Tolk- en Vertaalservice 
Gent’. Maar die dienst werkt met een con-
tingentering en De Sleep heeft zijn uren-
contingent al na een half jaar opgebruikt. 

ICB’s bieden meer mogelijkheden dan soci-
aal tolken, zegt Betty Johnson, coördina-
tor van De Sleep. Ze kunnen bijvoorbeeld 
zorgen voor ondersteuning van mensen 
die in een zorgtraject voor nierinsufficiën-
tie of diabetes stappen of ze gaan de eer-
ste keer mee met patiënten die naar een 
psychiater zijn doorverwezen. Dat werkt 
drempelverlagend. De huisartsen in De 
Sleep die geen Turks kennen, hebben door 
de aanwezigheid van een ICB beter con-
tact met de Turkse patiënten en halen zo 
meer voldoening uit hun werk. WGC Rabot 
heeft sinds november 2010 een Bulgaarse 
en Turkse ICB in dienst, vergoed met pro-
jectfinanciering. WGC’s met een kleiner 
patiëntenbestand kunnen de kost van een 
ICB echter niet dragen. 

Tot nu toe is er geen structurele steun voor 
ICB’s op de eerste lijn, zegt Hans Verrept 
van de Cel Interculturele Bemiddeling. Er 
bestaat wel een plan om via de ziekenhuis-
financiering een pool van een achttal ICB’s 
voor de eerste lijn te ondersteunen. Een 

WGC of groepspraktijk met veel patiënten 
van een bepaalde etnische achtergrond, zo-
als Roma, zou dan een halve dag of een dag 
per week een beroep kunnen doen op een 
ICB. Dit plan wacht nog op goedkeuring van 
de bevoegde minister, maar hiervoor is het 
wachten op een nieuwe federale regering.

2.2. sociaal tolken
Voor huisartsen die slechts af en toe een al-
lochtoon in de praktijk krijgen of allochto-
nen met een diverse culturele achtergrond 
verzorgen, zijn sociaal tolken wellicht nut-
tiger dan een ICB. Maar het valt op dat so-
ciaal tolken in Vlaanderen niet beschikbaar 
zijn voor de huisarts. Ziekenhuizen kunnen 
terecht bij elke sociale tolk- en vertaal-

dienst. Dat geldt ook voor huisartsen in 
een wijkgezondheidscentrum, maar indivi-
dueel werkende huisartsen of huisartsen in 
een groepspraktijk kunnen slechts bij twee 
van de tien diensten die ter plaatse tolken, 
een sociaal tolk aanvragen (Tabel 2). De 
reden van die beperking is financieel van 
aard. Huisartsen zijn niet bereid de kos-
ten te dragen van de tussenkomst van een 
sociaal tolk. De verantwoordelijke van een 
sociale tolkendienst verwijst naar recente 
gesprekken met enkele huisartsenkringen. 
Die bleken niet bereid om tussen te komen 
in de kosten. Een andere sociale tolken-
dienst laat geen huisartsen toe, omdat in 
het verleden bleek dat vrije beroepen die 
toegang krijgen tot de sociale tolkendienst 
de kosten doorrekenen aan klanten of  
patiënten, wat indruist tegen de filosofie 
van het sociaal tolken. Volgens de Centrale 
Ondersteuningscel voor sociaal tolken en 
vertalen krijgen de diensten momenteel 
vooral subsidies van provinciale en ge-
meentelijke overheden. Daar bestaat weinig 
bereidheid om middelen vrij te maken om 
sociaal tolken beschikbaar te stellen voor 
huisartsen. 

Uit Tabel 1 blijkt overigens dat huisartsen 
in het algemeen weinig gebruik maken van 
sociale tolk- en vertaaldiensten, ook als 
ze er wel toegang toe hebben. Alleen de 
wijkgezondheidscentra die gebruik kunnen 
maken van de dienst TVGent doen er regel-

een evaluatiestudie uit 2000 toonde dat zorgverstrekkers  
moeilijk te overtuigen zijn van het nut van interculturele  
bemiddelaars
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matig een beroep op. In Limburg komen 
onrechtstreeks wel tolken bij huisartsen 
terecht, als de aanvraag gebeurt door een 
andere voorziening zoals een opvangcen-
trum voor asielzoekers of een OCMW.

De tolkentelefoon Ba-bel en de telefoon-
service van de Brusselse tolkendienst zijn 
wel gratis toegankelijk voor huisartsen, 
maar voor moeilijke gesprekken is dit geen 
goede oplossing. Bovendien tolkt Ba-bel 
enkel voor huisartsen die zelfstandig de 
weg vinden naar de tolkentelefoon, want 
het budget is ontoereikend om gratis een 
grotere vraag te beantwoorden. Daarom 
maakt Ba-bel geen reclame voor zijn 
dienstverlening. 

Huisarts B. Mariën van groepspraktijk 
Heirnis in Gent legt uit wat dit in de 
praktijk betekent. Hij schat dat 25% van 
hun medische dossiers over allochtonen 
gaat, onder andere uit Turkije, Slovakije 

en Tsjetsjenië, maar het aandeel patiën-
ten met een echt taalprobleem, ligt uiter-
aard lager. De groepspraktijk verzorgt ook 
kankerpatiënten met een allochtone ach-
tergrond. Wanneer een patiënt die geen 
Nederlands spreekt op consultatie komt, 
doen ze een beroep op Ba-bel, de tele-
fonische tolkendienst. Dat werkt vrij snel 
en goed, zegt dr. Mariën. Het probleem is 
wel dat je voor een minder courante taal 
soms op voorhand een uur moet afspreken 
met Ba-bel, wat voor problemen zorgt als 
de consultaties wat uitlopen. Vaak kunnen 
ook familieleden of vrienden die Neder-
lands kennen als tolk optreden. Maar dr. 
Mariën erkent dat telefonisch tolken en 
tolken via vrienden of familie geen goede 
oplossing is bij moeilijke gesprekken. Voor 
die gevallen zouden ze vlot een beroep 
moeten kunnen doen op sociaal tolken, 
maar dat kan niet in Gent (Tabel 1). Hij 
heeft ook vragen bij het financiële aspect. 
Als de sociale tolkendienst een bedrag 

aanrekent, wie moet dat dan betalen, de 
arts of de patiënt? In de huisartsenpraktijk 
wordt het gebruik van sociaal tolken ook 
bemoeilijkt doordat het moeilijk is om met 
sommige patiënten af te spreken. Als de 
tolk er is en de patiënt niet komt opdagen, 
is dat vervelend.

Dr. Mariën ervaart zelf niet meteen de be-
hoefte aan intercultureel bemiddelaars, 
omdat er allochtonen van veel verschil-
lende etnische minderheden naar de 
praktijk komen, die elk een klein aantal  
patiënten vertegenwoordigen. Het is 
moeilijk om voor al die minderheden een 
ICB te voorzien. Verder ervaart hij tot 
nu toe weinig problemen met patiënten 
omwille van een verschillende culturele 
achtergrond. In de palliatieve zorg zou 
een ICB wel zinvol kunnen zijn, omdat 
het daar wel belangrijk is om rekening 
te houden met de culturele en religieuze 
beleving van de patiënt en zijn familie. 

Tabel 2. Opnames van mensen zonder de Belgische nationaliteit (2009) en gebruik van ondersteunende diensten

Pseudoniem

Aantal 
opnames van 

personen 
buiten EU

Aantal 
opnames van 

personen 
binnen de EU

Totaal Coördinator? Aantal ICB’s
Aantal uitgevoerde 

tolkopdrachten

Best vertegenwoordigde landen  
in het aantal opnames van  
buitenlanders

zh1 527 388 915 Nee 1 ? Turkije (55%), Italië (19%),  
Nederland (8%)

zh2* 454 1794 2248 Ja 0 182  

zh3 3607 2899 6506 Ja 1 0 Nederland (18%), Marokko (16%), 
Turkije (7%)

zh4 14325 6712 21037 Ja 9 111 Marokko (17%), Nederland (16%), 
Turkije (5%)

zh5* 758 793 1551 Nee 1 346,5 50% Turkssprekend

zh6 1648 2383 4031 Ja 0 455  

zh7 1514 867 2381 Nee 4 159,25 Turkije (37%), Nederland (12%), 
Bulgarije (11%)

zh8 1739 5642 7381 Nee 2 875  

zh9 103 26 129 Ja 0 85  

zh10 564 436 1000 Ja 0 267

zh11 1454 597 2051 Nee 1 3

*Bij deze ziekenhuizen zijn de dagopnames niet meegeteld, bij de andere wel.

Tabel 3. Financiering van de ICB’s, coördinatoren ICB en sociale tolken

ziekenhuis Wijkgezondheidscentra Huisarts

ICB’s, coördinatoren Federale overheid Eigen middelen van het Wijkgezondheidscentrum, 
DAC-project

Nvt

ICB’s via De Foyer Lokale, regionale, federale en Europese overheden. Eigen middelen van het ziekenhuis, het WGC of de huisarts.

Sociale tolken Vlaamse overheid, gemeente, provincie, 
eigen middelen van het ziekenhuis

Vlaamse overheid, gemeente, provincie, eigen 
middelen van het Wijkgezondheidscentrum 

Nvt

Tolkentelefoon Vlaamse Overheid
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3. COnCLUsIE En 
BELEIDsVOORsTELLEn
Een begrijpelijke uitleg over de aandoe-
ning, onderzoeken en behandelingen is 
een patiëntenrecht. Allochtone patiënten 
die de taal van de arts niet goed kennen of 
door een andere culturele achtergrond niet 
goed begrijpen wat de arts zegt, moeten 
een beroep kunnen doen op ondersteu-
ning van een intercultureel bemiddelaar of 
een sociaal tolk. Die mensen zijn speciaal 
opgeleid om de communicatie tussen arts 
en allochtone patiënten te ondersteunen. 
Informele tolken, zoals familieleden of 
vrienden, zijn geen goed alternatief. 

Verschillende ziekenhuizen proberen de 
taal- en culturele kloof te dichten met 
intercultureel bemiddelaars, coördinato-
ren interculturele bemiddeling, sociaal 
tolken en personeelsleden die de taal van 
de allochtone patiënt spreken. Volgens 
wetenschappelijke gegevens die enkele 
jaren oud zijn en recente anekdotische 
gegevens  zijn er nog inspanningen nodig 
om artsen te overtuigen van het nut van 
gespecialiseerde tolken of intercultureel 
bemiddelaars. 

 Er zijn inspanningen nodig om alle 
ziekenhuizen, artsen, huisartsen 
en andere zorgverstrekkers te over-
tuigen van de noodzaak van sociaal 
tolken en intercultureel bemidde-
laars, en om alle zorgverstrekkers te 
informeren over de beschikbare on-
dersteuning.

Bovendien moet het budget voor inter-
culturele bemiddeling in de ziekenhuizen 
beantwoorden aan de behoeften. Het feit 
dat dertien van de zeventig ziekenhuizen 
die een ICB of coördinator aanvroegen, 
een weigering kregen en dat de zieken-
huizen die wel een ICB kregen 19,8 meer 
VTE’s hadden gevraagd dan konden worden 
toegekend, bewijst dat het budget nu niet 
volstaat. 

 De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) 
vraagt de federale overheid om te 
garanderen dat het budget voor ICB’s 
en coördinatoren aan de behoeften 
voldoet.

Bij de huisartsen is de situatie ernstiger. 
Hier komen de patiëntenrechten in het 
gedrang: in Vlaanderen kunnen huisartsen 
die niet in een wijkgezondheidscentrum 
werken, bijna nergens een sociaal tolk 
aanvragen. Zij kunnen wel een beroep 
doen op de telefonische tolkdienst Ba-
bel, maar door het beperkte budget kan 
deze dienst geen reclame maken, omdat 
hij geen grotere vraag aankan. Ook in-
terculturele bemiddeling is zeldzaam bij 
de huisartsen en blijft voorlopig beperkt 
tot enkele wijkgezondheidscentra. Er zijn 
geen overheidsmiddelen voor intercultu-
rele bemiddeling op de eerste lijn.

In de Beleidsnota Inburgering en Inte-
gratie 2009-2014 kondigt Vlaams minister 
Bourgeois een verdere uitbouw en struc-
turele subsidiëring van het sociaal tolken 
en vertalen aan2. Het integratiedecreet 

schept hiervoor een algemeen kader: de 
Vlaamse Regering zal een centrale dienst 
voor sociaal telefoontolken en sociaal 
vertalen en acht regionale diensten voor 
sociaal tolken ter plaatse erkennen en 
subsidiëren14. 

 De VLK vraagt de Vlaamse overheid 
om bij de uitvoering van dit de-
creet te garanderen dat huisartsen, 
zorgverstrekkers in ziekenhuizen en 
ngo’s en vzw’s werkzaam in de me-
dische sfeer een goede toegang heb-
ben tot de diensten voor sociaal tol-
ken ter plaatse en de centrale dienst 
voor telefoontolken. Die dienstverle-
ning moet gratis zijn voor de alloch-
tone patiënt. 

 De VLK vraagt aan de federale over-
heid de zo snel mogelijke uitvoering 
van een bestaand plan om een pool 
van ICB’s ter beschikking te stellen 
op de eerste lijn.

1 http://aps.vlaanderen.be/svr/demografie.html
2 Bourgois, G. (2009) Beleidsnota Inburgering & Integratie 2009-2014. URL http://www.inburgering.be/inburgering/sites/www.inburgering.be.inburgering/

files/Beleidsnota_Inburgering_Integratie_2009-2014.pdf [geraadpleegd 10/7/2010]. 
3 Wet van 22/08/2002 betreffende de rechten van de patiënt (BS 26/09/2002).
4 Verrept, H. ( 17/7/2007) Interculturele bemiddeling in de ziekenhuizen. URL http://www.health.belgium.be/eportal/Myhealth/PatientrightsandIntercultu-

ralm/Interculturalmediation/index.htm#bemid [geraadpleegd 22/9/2010]. 
5 Verrept, H. ( 2008). Chapter 9. Intercultural mediation. An answer to health care disparities? Valero-Garcés C., & A. Martin Crossing Borders in Community 

Interpreting (pp. 187-201). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
6 Koninklijk besluit van 11/07/2005 tot wijziging van koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van 

financiële middelen van de ziekenhuizen (BS 25/07/2005).
7 Verrept, H. (2009). Realisaties Cel Interculturele Bemiddeling (2004-2008). Brussel.
8 Berckmans, V., Dhaeze, R., Debeuckelaere, E., Reynders, C., Van Bauwel, L., Van Hulle, A., Vanspauwen, M. , Wun Yu, W. & Verrept, H. (2004). Coördinatoren 

interculturele bemiddeling: interculturele gangmakers in het ziekenhuis. Hospitalia,(1), 20-27.
9 http://www.health.belgium.be/eportal/Myhealth/PatientrightsandInterculturalm/Interculturalmediation/Referencelists/index.htm
10 Verrept, H. ( 2004) Intercultural mediation at Belgian hospitals. URL http://www.mfh-eu.net/public/files/conference/mfh_paper3_Hans_Verrept.pdf [geraad-

pleegd op 13/1 /2010].
11 http://www.vmc.be/coc/detail.aspx?id=10952.
12 Janssen, S., Vanlangendonck, M. & Maher, N. (2007). Allochtonen en kanker: gids voor hulpverleners. Brussel: Vlaamse Liga tegen Kanker.
13 v.z.w. Foyer. (2010). Interculturele bemiddeling in de gezondheidszorg. Jaarverslag 2009. Brussel: vzw Foyer.
14 Decreet van 30/04/2009 tot wijziging van het decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden (1). (BS 

02/07/2009).
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sinds maart 2008 heeft België een nati-
onaal Kankerplan. In 2008 evalueerden 
we het algemene concept van dit plan en 
gingen we na hoever het stond met de 
maatregelen die 2008 als uitvoerings-
termijn hadden1. Een jaar later gaven we 
een overzicht van de initiatieven voor 
20092. Aan het einde van het kankerplan 
2008-2010 brengen we een algemene 
stand van zaken: hoever staat het met 
de 32 initiatieven van het kankerplan 
2008-2010?  We gaan dieper in op de 
initiatieven met een uitvoeringstermijn 
in 20103.
 

1. sTAnD VAn zAKEn 
nATIOnAAL KAnKER-
PLAn 2008-2010
Het kankerplan bestaat uit 32 initiatieven, 
soms opgesplitst in deelinitiatieven. Die 
initiatieven omvatten drie krachtlijnen: 
‘preventie en opsporing’, ‘zorg, behande-
ling en ondersteuning van de patiënt’ en 
‘onderzoek, innoverende technologie en 
evaluatie’. De uitvoering van al die initi-
atieven was voorzien voor de jaren 2008-
2010. Heel wat initiatieven zijn uitgevoerd. 
Bij andere is vooruitgang geboekt, maar is 
het werk nog niet afgerond. Initiatieven of 
deelinitiatieven waarvoor niets is gebeurd, 
zijn zeldzaam (zie Tabel 1). 

1.1. Uitgevoerde initiatieven
Initiatief 1 over het antitabaksbeleid is 
uitgevoerd. Er is een terugbetaling voor 
rookstopconsultaties. Tussen oktober 2009 
en mei 2010 werden meer dan 10.000 rook-
stopconsultaties terugbetaald, zo blijkt uit 
cijfers van de verenigingen die rookstop-
consulenten opleiden (VRGT en Fares). De 
dienst van de FOD Volksgezondheid die de 
naleving van de tabakswetgeving moet 
controleren, is uitgebreid met 6 controleurs 
en telt er nu 26 in totaal. Dankzij initia-
tief 3 kunnen meisjes tussen 12 en 18 (in 
plaats van tussen 12 en 15) terugbetaling 
krijgen voor de vaccinatie tegen humaan 
papillomavirus dat baarmoederhalskanker 

kan veroorzaken. Initiatief 7 gaat over 
een betere ondersteuning van de patiënt 
op het moment van de slechtnieuwsme-
dedeling. Het kondigde een terugbetaling 
aan van een langdurige consultatie, zo-
dat de specialist of huisarts de diagnose, 
de onderzoeken en het behandelingsplan 
grondig kan bespreken met de patiënt. 
Die terugbetaling bestaat sinds novem-
ber 20104. Een consortium van 29 experts 
werkte een voorstel uit voor een opleiding 
in de oncopsychologie (voor psychologen) 
en een opleiding over communicatie met 
de patiënt voor het andere ziekenhuisper-
soneel dat met patiënten in contact komt. 
Beide opleidingen zijn inmiddels van start 
gegaan. Een probleem hier is een tekort 
aan opleiders. Het Cédric Hèle-instituut, 
dat in Vlaanderen verantwoordelijk is voor 
beide opleidingen, kan maximum 25 psy-
chologen per jaar opleiden, zodat het en-
kele jaren zal duren voor elke psycholoog 
op een kankerafdeling de opleiding in de 
oncopsychologie kan volgen. Het College 
voor Oncologie heeft samen met experts 
in de psychosociale zorg een set van aan-
bevelingen en maatregelen in verband met 
de slechtnieuwsmededeling aan de patiënt 
uitgewerkt. Het voorstel is in onderzoek 

bij het kankercentrum (dat de uitvoering 
van het kankerplan mee voorbereidt), om 
er concrete maatregelen uit af te leiden 
die de regering eventueel in de praktijk 
kan brengen. Initiatief 8 voorziet de her-
waardering van het multidisciplinair onco-
logisch consult (MOC), een overleg tussen 
verschillende kankerspecialisten over de 
meest aangewezen behandeling. Naast het 
MOC bij de start van een nieuwe oncologi-
sche behandeling zijn er nu twee nieuwe 
types MOC’s: een opvolgings-MOC en een 
bijkomend MOC in een ander ziekenhuis 
dan dat van het eerste MOC. Een eerste 
of opvolgings-MOC is in enkele specifieke 

omstandigheden verplicht, bijvoorbeeld bij 
elke oncologische behandeling die niet is 
opgenomen in of afwijkt van de richtlijnen 
in het kwaliteitshandboek van het betrok-
ken ziekenhuis4. De artsenvergoeding voor 
deelname aan het MOC is zoals voorzien 
ook opgetrokken5. Ook initiatief 10 over 
de psychosociale steun en initiatief 11 
over de financiering van een datamanager 
voor de ondersteuning van de kankerregis-
tratie en initiatief 14 over de erkenning 
van de titel van oncologisch verpleegkun-
dige zijn uitgevoerd1 2. De maatregelen in 
het kader van initiatief 17 voor de steun 
aan stamcelbanken, die stamcellen be-
waren voor de leukemiebehandeling, en 
initiatief 18 over een betere vergoeding 
voor de bijkomende kosten voor gelaryn-
gectomeerde patiënten, voor personen die 
haar verliezen en voor personen die een 
borstamputatie moeten ondergaan, zijn 
uitgevoerd. Het bijkomend budget voor 
borstreconstructies heeft voor de patiën-
tes echter geen effect gehad, zo blijkt uit 
diverse getuigenissen. De supplementen 
die plastisch chirurgen aanrekenen, blijven 
even hoog. In het kader van initiatief 19, 
functionele revalidatie, is een onderzoek 
opgestart, gecoördineerd door het UZ Gent 

(zie verder). Initiatief 20 zorgde ervoor 
dat de procedure om toegang te krijgen 
tot tegemoetkomingen van de FOD Sociale 
Zekerheid, zoals een integratietegemoetko-
ming en een parkeerkaart, sneller verloopt. 
In het kader van initiatief 21, 22 en 
24 over ondersteuning van kinderen met 
kanker en hun ouders, over ondersteuning 
van andere patiënten en hun naasten en 
over klinische oncogeriatrie zijn project-
oproepen gebeurd en zijn verschillende 
projecten gefinancierd. In 2011 loopt de 
steun aan die projecten zeker nog door. In 
het kader van initiatief 27 kunnen uni-
versitaire ziekenhuizen die een tumorbank 
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hebben (een databank van bevroren stalen 
van tumoren), een structurele financiering 
krijgen voor het nodige personeel en de 
infrastructuur. Er is financiering voorzien 
voor een interuniversitaire virtuele tumor-
bank, die opgericht is binnen het kanker-
register. Ook initiatief 28 in verband met 
structurele steun aan de coördinatie van 
het translationeel onderzoek en initia-
tief 29, een oproep voor projecten inzake 
translationeel onderzoek, zijn uitgevoerd. 
Translationeel onderzoek zoekt naar ver-
banden tussen het preklinische onderzoek 
in het laboratorium en het klinische onder-
zoek in het ziekenhuis. Dankzij initiatief 
31 is het kankerregister een stichting van 
openbaar nut geworden en is er ook een 
raadgevend comité van gebruikers van de 
gegevens van het kankerregister. De finan-
ciering is versterkt. Sinds 2009 krijgt de 
Stichting Kankerregister 560.000 euro van 
de federale overheid voor het verzamelen 
en registreren van gegevens over kanker in 
België. Daarnaast kan het kankerregister 
terugvallen op andere financieringsbron-
nen.  Ten slotte is er ook een kankercen-
trum opgericht (initiatief 32), dat de 
kankerbestrijding moet bevorderen. Het 
centrum werkt aan een interdisciplinair 
netwerk van iedereen die in België betrok-
ken is bij kankerbestrijding en legt ook Eu-
ropese contacten. Het centrum speelt een 
rol in de evaluatie en opvolging van het 
kankerplan 2008-2010 en bereidt toekom-
stige kankerplannen voor. 

1.2. Initiatieven waar er 
vooruitgang is
Vervolgens zijn er initiatieven waar voor-
uitgang geboekt is, maar die nog niet vol-

ledig uitgevoerd zijn. Hier zorgt het uitblij-
ven van een nieuwe regering uiteraard voor 
vertraging en onzekerheid. Initiatief 2 
gaat over het opsporen en begeleiden van 
risicopersonen met een genetische aanleg 
om kanker te ontwikkelen. De terugbeta-
ling van genetische tests moet aangepast 
worden. Die schiet nu immers tekort voor 
complexe genetische tests2.  Binnen het 
RIZIV is een aanpassing uitgewerkt, zodat 
de terugbetaling voor complexe tests ho-
ger wordt dan voor eenvoudige tests, maar 
de totale uitgaven voor genetische tests 
moeten binnen een bestaande enveloppe 
blijven. Het gaat dus om een cosmetische 
aanpassing, die bovendien nog niet is ge-

realiseerd. De regering voorziet voor 2011 
wel een bijkomend budget van 550.000 
euro voor terugbetaling van genetische 
tests uitgevoerd in buitenlandse labora-
toria omdat de Belgische laboratoria de 
test niet aanbieden. Tot nu toe moesten 
patiënten zelf naar het buitenland gaan 
voor bepaalde genetische tests. De ziek-
teverzekering kon een lab-onderzoek op 
een naar het buitenlands centrum gestuurd 
bloedstaal niet vergoeden. Het kankerplan 
voorziet een betere vergoeding voor de 
genetici voor raadplegingen met patiën-
ten over familiaal bepaalde kankers. Zo’n 
raadpleging vergt immers heel wat tijd en 
kunde. In dit kader werkt het RIZIV aan 
een betere vergoeding voor hulpverlening 
en advisering door een multidisciplinair 
team met een geneticus en psychosociale 
zorgverstrekkers. Initiatief 5 gaat over 
het organiseren van een bevolkingsonder-
zoek voor de vroegtijdige opsporing van 
baarmoederhalskanker. Het principe van 
zo’n systematische opsporing is goedge-
keurd door de Interministeriële Conferen-
tie Volksgezondheid (IMC), een overleg-
orgaan tussen de federale overheid en de 

overheden van de deelstaten. Sinds juni 
2009 is er terugbetaling voor een baar-
moederhalsuitstrijkje met dubbele lezing 
en een detectie van het humaan papil-
lomavirus op verdachte uitstrijkjes. Dit is 
belangrijk voor de organisatie van het be-
volkingsonderzoek. De dubbele lezing door 
laboranten verkleint de kans op fouten bij 
het opsporen van voorstadia van baarmoe-
derhalskanker. Door de detectie van het 
papillomavirus in het uitstrijkje verkleint 
het aantal vrouwen dat nodeloos wordt 
doorverwezen voor verder onderzoek. De 
resultaten van de uitstrijkjes zouden ook 
opgenomen moeten worden in het kanker-
register. De werkgroep kanker van de IMC 

werkt hieraan. Het kankerregister heeft al 
een mogelijke werkwijze voorgesteld. Ini-
tiatief 13 over de opvang van personen 
met een zeldzame tumor is nog in voorbe-
reiding (zie verder). Initiatief 16 wil bij 
radiotherapie en medische beeldvorming 
zorgen voor een betere kwaliteitscontrole, 
een evaluatie en – indien nodig – een 
uitbreiding van het aantal toestellen. In 
verband met radiotherapie wordt gewerkt 
aan een aanpassing van het KB dat de er-
kenningsnormen en de programmatie (het 
aantal radiotherapiediensten) regelt. Dat 
KB is immers verouderd. Daarnaast is er 
ook een project om een kwaliteitssysteem 
in de radiotherapiediensten in te voeren. 
Dat project moet er bijvoorbeeld voor zor-
gen dat de diensten alle incidenten goed 
registreren. Ziekenhuizen met een radio-
therapiedienst zullen daarom een beroep 
kunnen doen op een kwaliteitscoördinator. 
In 2010 hebben al vijf ziekenhuizen zo’n 
coördinator, de komende jaren betaalt de 
overheid vijf bijkomende coördinatoren, 
tot elk ziekenhuis met een radiotherapie-
dienst een coördinator heeft. In de sec-
tor van de medische beeldvorming is er 

Het bijkomend budget voor borstreconstructies heeft  
voor de patiëntes geen effect gehad. de supplementen die  
plastisch chirurgen aanrekenen, blijven even hoog

Het Nationaal Kankerplan dat Laurette Onckelinx,  
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, voorstelde, 
omvat 32 initiatieven. Tijd voor een kritische evaluatie.



 

60

overleg bezig over een aanpassing aan de 
programmering van de PET-scanners. Dat is 
echter niet zo eenvoudig, omdat er geen 
goede methode is voor de berekening van 
het aantal patiënten dat zo’n scanner no-
dig heeft. Initiatief 23 stelt een structu-
rele financiering voor de thuiszorgequipes 
in de kinderoncologie in het vooruitzicht. 
Die equipes vormen een brug tussen het 
ziekenhuis en de thuiszorg voor kinderen 
met kanker. Een ontwerp-KB met de erken-

ningsnormen voor deze teams is klaar. Er 
zullen vijf teams erkend worden, de finan-
ciering wordt gekoppeld aan het aantal be-
handelde kinderen met kanker. Het KB zit 
in de procedure voor publicatie. De teams 
krijgen in 2011 een projectfinanciering van 
1,4 miljoen euro2.

Er zijn ook initiatieven die al gedeeltelijk 
uitgevoerd zijn, maar waarvoor nog aan 
enkele deelinitiatieven wordt gewerkt. 
Het gaat om initiatief 4 in verband met de 
verbetering van de opsporing en de vroege 
diagnose van borstkanker. Om de kwali-
teitscontrole van de apparatuur voor di-
agnostische en screeningsmammografieën 
op hetzelfde peil te brengen, gaf het RIZIV 
op 18 mei 2010 aan dat de kwaliteitseisen 
voor screenings- en diagnostische mam-
mografieën moeten voldoen aan dezelfde 
strenge Europese richtlijnen. (Screenings-
mammografieën vinden plaats binnen het 
gratis bevolkingsonderzoek voor kanker, 
diagnostische mammografieën vinden bui-
ten dat programma plaats.) De interkabi-
nettenwerkgroep kanker van de IMC werkt 
samen met het kankerregister aan de regis-
tratie van de resultaten van alle screenings-
mammografieën. Voor patiënten met een 
onrustwekkende screeningsmammografie 
voorziet het kankerplan gratis vervolgon-
derzoeken (echografie, MRI of punctie). 
De RIZIV-begroting 2011 maakt hiervoor 
de nodige ruimte. Het kankerplan voor-
ziet een gratis echografie en mammogra-
fie voor vrouwen met verhoogd risico van 
borstkanker. Dit is nog niet gerealiseerd, 
omdat voorstellen in dit verband op kritiek 
stuiten, onder andere vanuit de gemeen-
schappen: er wordt gevreesd dat te veel 
vrouwen als verhoogd risico beschouwd 

zullen worden, zodat ze een echografie 
en mammografie krijgen in plaats van een 
screeningsmammografie. Die praktijk zou 
het bevolkingsonderzoek naar borstkan-
ker door middel van een screeningsmam-
mografie ondergraven. Initiatief 12 gaat 
over het vastleggen van normen voor de 
centra die kinderen met kanker behandelen 
en over de structurele financiering van die 
centra. Een werkgroep heeft hierover een 
voorstel opgesteld en een koninklijk be-

sluit op basis hiervan is in voorbereiding. 
Er zouden twee soorten behandelingscen-
tra komen voor kinderen met kanker: vijf 
gespecialiseerde centra en twee centra die 
basiszorg aanbieden en moeten samenwer-
ken met een gespecialiseerd centrum. Die 
structuur zal zorgen voor een goede be-
handelingskwaliteit en een efficiënte inzet 
van de middelen. In afwachting van een 
structurele financiering is er in 2010 een 
bijkomend budget van 5.000.000 euro voor 
de kinderoncologische centra vrijgemaakt. 
Sinds 2009 is er een versterking met twee 
voltijdse equivalenten voor de paramedi-
sche omkadering van de centra voor kin-
derkankerzorg. In het kader van initiatief 
25 over palliatieve zorg zijn binnen de 
verschillende deelinitiatieven resultaten 
geboekt of stappen vooruitgezet. Het ini-
tiatief voorziet meer middelen voor palli-
atieve zorg, op basis van een studie over 
de noden van het Federaal Kenniscentrum 
voor de Gezondheidszorg (KCE). Het RIZIV 
maakt voor de multidisiciplinaire begelei-
dingsequipes, die zorgverleners ondersteu-
nen bij de thuiszorg voor palliatieve pati-
enten, vanaf 2010 830.000 euro extra vrij. 
Voor de palliatieve dagcentra heeft de IMC 
in 2009 een voorstel uitgewerkt, waarin 
die centra een statuut krijgen van centrum 
voor dagverzorging met specifieke erken-
ningsnormen in verband met de palliatieve 
zorg. Paul Vanden Berghe (directeur Fede-
ratie Palliatieve Zorg Vlaanderen) roept op 
om de toegangscriteria voor de dagcentra 
voldoende ruim te houden en de toegang 
niet te beperken tot zwaar zorgbehoe-
vende palliatieve patiënten. In afwachting 
van de realisatie van dit voorstel wordt de 
projectfinanciering van de dagcentra in 
2011 voortgezet. In 2008 zijn middelen 

vrijgemaakt voor de palliatieve zorg in de 
rusthuizen. Rust- en verzorgingstehuizen 
kunnen een palliatief referentiepersoon 
tewerkstellen voor een tiende van een vol-
tijdse equivalent per dertig patiënten in de 
zwaarste afhankelijkheidscategorieën. De 
palliatieve thuiszorgpremie, een tussen-
komst door de verplichte ziekteverzekering 
in de kosten voor geneesmiddelen, hulp-
middelen en verzorgingsmiddelen, is sinds 
1 maart 2009 met 15% verhoogd. De RIZIV-
begroting 2011 voorziet dat bewoners van 
een rusthuis een palliatief forfait kunnen 
krijgen en maakt hiervoor een budget van 
€5 871 000 vrij. Ook initiatief 26 ‘initia-
tieven te ondernemen in samenspraak met 
de bevoegde ministers op federaal niveau’ 
is gedeeltelijk uitgevoerd (zie verder). Ini-
tiatief 30 gaat over hadrontherapie. Dat is 
een vorm van geavanceerde radiotherapie 
die de aangewezen behandeling is in de 
kinderoncologie en voor enkele zeldzame 
tumoren. Hadrontherapie beschadigt de 
gezonde weefsels rond de tumor minder 
dan de klassieke fotonenbestraling. Bo-
vendien is het effect van de zware deeltjes 
groter dan van de fotonen die nu gebruikt 
worden voor de bestraling. Hadrontherapie 
is in België nog niet beschikbaar. Het RI-
ZIV stelde in 2009 een standaardprocedure 
op voor de vergoeding van kankerpatiën-
ten die in het buitenland hadrontherapie 
krijgen. De doorverwijzing van patiënten 
naar het buitenland loopt echter moeilijk, 
omdat die centra lange wachtlijsten heb-
ben en eigen patiënten voorrang geven. 
Daardoor krijgen sommige kinderen met 
kanker hun behandeling te laat en krijgen 
sommige volwassen kankerpatiënten niet 
de optimale behandeling. Een interuniver-
sitaire studiegroep is belast met een studie 
over de haalbaarheid van een Belgisch ha-
drontherapiecentrum, maar de financiering 
van die studie is nog niet rond.

1.3. Initiatieven en deeliniti-
atieven die op de lange baan 
geschoven zijn
Initiatieven of deelinitiatieven waar tot 
nog toe niets mee gebeurd is, zijn schaars. 
Het gaat om een deelinitiatief van initi-
atief 6 en initiatief 9 (zie verder). Ini-
tiatief 15 over een betere terugbetaling 
van kankergeneesmiddelen bevat een 
deelinitiatief waarvoor geen actie onder-
nomen is. Het Federaal Agentschap voor 
Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 
(FAGG) zou een analyse uitvoeren van ver-

door de detectie van het papillomavirus in het uitstrijkje worden 
minder vrouwen nodeloos doorverwezen voor verder onderzoek
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schillen in de terugbetalingsprocedure tus-
sen België en de buurlanden, maar dat is 
niet gebeurd. Het FAGG wijst erop dat dit 
niet tot de bevoegdheid van de instelling 
behoort. De aangekondigde terugbetaling 
van enkele nog niet-terugbetaalde kan-
kergeneesmiddelen is er wel gekomen. De 
RIZIV-begroting 2011 voorziet bovendien 
de mogelijkheid om in bepaalde gevallen 
nog niet terugbetaalde of nog niet geregis-
treerde medicatie sneller ter beschikking te 
stellen van patiënten. Dit is geïnspireerd 
door het Franse systeem van de ‘autorisa-
tion temporaire d’utilisation’ (tijdelijke ge-
bruikstoestemming).

2. DE InITIATIEVEn 
VAn 2010
We gaan hier dieper in op de initiatieven 
waarvan de uitvoeringstermijn in 2010 
ligt. Naast een stand van zaken geven we 
ook een inschatting van het belang ervan.

2.1. Consultatie voor het voor-
komen van gezondheidsrisico’s
Het kankerplan wil een gratis driejaarlijkse 
preventieve gezondheidscheck-up bij de 
huisarts invoeren. Hiertegen kwam protest 
in een open brief van huisartsenvereni-
gingen, artsensyndicaten en vakgroepen 
huisartsgeneeskunde van de verschillende 
universiteiten6. Zij wezen erop dat zo’n 
driejaarlijkse preventieraadpleging weten-
schappelijk niet te verantwoorden is. Er is 
nood aan maatregelen die een ‘permanente 
preventieve attitude’ stimuleren. Het idee 
om in het globaal medisch dossier (GMD) 
een module in te voegen waarin de huis-
arts gegevens kan bijhouden over gezond-
heidsrisico’s en preventieve onderzoeken, 
vond wel genade in de ogen van de on-
dertekenaars. Het is echter belangrijk om 
het invoeren van gegevens in die module 
niet te koppelen aan één consultatie, maar 
om binnen de arts-patiëntrelatie altijd 
aandachtig te zijn voor preventie en om 
gegevens over gezondheidsrisico’s ook te 
verzamelen tijdens consultaties over an-
dere gezondheidsproblemen.

Het RIZIV werkte een voorstel uit dat re-
kening probeerde te houden met deze 
bezwaren. Op 8 februari 2010 keurden de 
geneesheren en ziekenfondsen de integra-
tie van een preventiemodule in het globaal 
medisch dossier goed. Dat betekent dat de 

preventieve opdracht van de huisarts altijd 
integraal deel uitmaakt van het beheer van 
het GMD.
 
Daarnaast zou een nieuw honorarium wor-
den gecreëerd, het zogenaamde GMD+. Dat 
zou artsen vergoeden die met de patiënt 
de checklist van de preventiemodule over-
lopen en te ondernemen acties bespreken. 
Dat honorarium zou één keer per jaar 
kunnen worden aangerekend aan patiën-
ten van 45 tot 75 jaar. De checklist zou 
bestaan uit raadgevingen over voeding en 
fysieke oefeningen, tabak en alcohol, on-
derzoeken van het cardiovasculair stelsel, 
deelname aan secundaire preventie, vac-
cinatie en biologische doses (bijvoorbeeld 
cholesterol).

Het systeem van het GMD+ zou eerst een 
proefperiode doorlopen. Die zou ingaan 
vanaf 1 juni 2010 en eindigen op 31 de-
cember 2012. Eerst liep het dossier echter 
vertraging op door de val van de regering. 
Begin juli rees er bovendien een politiek 
probleem omdat de Vlaamse minister van 
Welzijn en Volksgezondheid Jo Vandeurzen, 
die bevoegd is voor preventieve genees-
kunde, niet voldoende betrokken zou zijn 
geweest bij het overleg over deze module. 
Minister Vandeurzen drong aan op overleg 
vooraleer het KB werd goedgekeurd. Zijn 

kabinet had ook inhoudelijke bedenkin-
gen: zo zou een preventiemodule moeten 
overeenstemmen met de Vlaamse gezond-
heidsdoelstellingen. Maar de voorgestelde 
module vermeldde bijvoorbeeld niets over 
geestelijke gezondheid (Vlaanderen heeft 
een gezondheidsdoelstelling over depres-
sie en zelfdoding).

Inmiddels was er al overleg met ASGB, 
het Algemeen Syndicaat van Geneeskundi-
gen in België en eerder al met het RIZIV. 
Ook de ministers Vandeurzen en Onkelinx 
bespraken het GMD+. Op het moment van 
eindredactie was de maatregel nog geen 
feit. Het aangepaste dossier lag klaar voor 
de ministerraad.

Volgens een andere maatregel van dit ini-
tiatief zouden huisartsen die een accre-

ditering willen krijgen of behouden (een 
erkenning voor artsen die zich regelmatig 
bijscholen, per patiënt een medisch dos-
sier bijhouden en regelmatig deelnemen 
aan de activiteiten van plaatselijke artsen-
kringen), verplicht permanente vorming 
inzake preventie moeten volgen. Dat idee 
is voorlopig afgevoerd.

2.2. Opstarten van zorgtrajecten 
voor kankerpatiënten
Naast de kankerspecialist speelt de huis-
arts een belangrijke rol in de behandeling 
van kanker, zegt initiatief 9 van het kan-
kerplan. Daarom zouden artsen en zieken-
fondsen in de overlegorganen binnen het 
RIZIV nadenken over concrete maatregelen 
om de betrokkenheid van de huisarts te 
versterken.  Concrete voorstellen zouden er 
moeten komen vanaf 2009.

De VLK steunt de grotere betrokkenheid 
van de huisarts in de zorg voor kankerpa-
tiënten. De kankerzorg is immers niet al-
leen een zaak van het ziekenhuis. Tijdens 
chemo- en radiotherapiebehandelingen 
bijvoorbeeld zijn patiënten het overgrote 
deel van de tijd thuis. De kankerspecialist 
richt zich vooral op het behandelen van 
kanker. De huisarts houdt in theorie reke-
ning met de globale context van de pati-
ent, ook met eventueel andere aandoenin-

gen7. De Vlaamse Liga tegen Kanker pleit 
voor een goede samenwerking tussen de 
ziekenhuizen en de huisarts, bijvoorbeeld 
door de huisarts sterker te betrekken bij 
het multidisciplinair oncologisch consult8. 
Initiatief 9 plant zorgtrajecten voor kan-
kerpatiënten. Een zorgtraject probeert de 
samenwerking tussen patiënt, huisarts en 
specialist te versterken en voorziet finan-
ciële stimulansen voor de patiënt en de 
artsen9. Voor patiënten met chronische 
nierinsufficiëntie of diabetes type 2 be-
staan er al door het RIZIV ondersteunde 
zorgtrajecten. Voor kankerpatiënten is zo’n 
zorgtraject er echter nog lang niet. Het RI-
ZIV wacht op een evaluatie van de in 2009 
gestarte zorgtrajecten voor nierinsufficiën-
tie en diabetes vooraleer eventueel andere 
zorgtrajecten op te starten. Die evaluatie 
komt er ten vroegste in 2014. 

Het kankerplan voorziet een gratis echografie en mammografie 
voor vrouwen met verhoogd risico van borstkanker
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Er zijn wel enkele andere projecten gestart 
die de betrokkenheid van de huisarts bij 
de kankerzorg kunnen versterken. Om de 
huisarts beter te betrekken bij het multi-
disciplinair oncologisch consult, zijn in juli 
2009 met RIZIV-steun twee pilootprojec-
ten met gebruik van videoconferenties ge-
start13. De huisarts kan immers vaak moei-
lijk zelf naar het MOC komen. Eén project 
liep in het Maria Middelares-ziekenhuis in 
Gent. Sinds de start van het project is de 
deelname van huisartsen aan het MOC daar 
verdubbeld10. 

Als federale instellingen zoals het RIZIV 
hier in de toekomst stappen zetten, is een 
goede afstemming met de Vlaamse overheid 
noodzakelijk. Die is immers bevoegd voor 
de organisatie van de eerstelijnszorg en 
richtte bijvoorbeeld de Samenwerkingsini-

tiatieven Eerstelijnszorg (SEL’s) op. Een SEL 
verenigt in een Vlaamse regio alle partijen 
die betrokken zijn bij de eerstelijnsgezond-
heidszorg. Een van de taken van het SEL 
is om transmurale afspraken te maken om 
de continuïteit van de zorg te verzekeren7. 

2.3. Opvang van personen 
met zeldzame tumoren
De Europese Beroepsvereniging van Me-
disch Oncologen (ESMO) concludeerde na 
een conferentie in 2008 dat zeldzame kan-
kers nog te vaak een suboptimale behan-
deling krijgen omwille van een gebrek aan 
medische expertise, te trage doorverwijzing 
door huisartsen en een foute diagnose. De 
ESMO pleit daarom voor expertisecentra en 
netwerken van expertisecentra voor de be-
handeling van zeldzame kankers11. De VLK 
pleit voor zorgprogramma’s voor zeldzame 
tumoren. Ziekenhuizen met zo’n zorgpro-
gramma voldoen aan bepaalde minimum-
vereisten in verband met de aanwezige me-
dische, paramedische, wetenschappelijke 
en materiële omkadering. Ziekenhuizen met 
en ziekenhuizen zonder het zorgprogramma 
moeten samenwerken in een netwerk. Dit 
betekent bijvoorbeeld dat artsen uit zie-
kenhuizen zonder het zorgprogramma over-
leggen met artsen uit een ziekenhuis met 

het zorgprogramma over de behandeling 
van een patiënt met een zeldzame tumor. 
In lijn hiermee bevat het kankerplan een 
initiatief om richtlijnen te ontwikkelen 
voor de opvang en de behandeling van per-
sonen met zeldzame tumoren. 

Het KCE zou in 2008 volgens initiatief 13 
een studie moeten uitvoeren over kwali-
tatieve en kwantitatieve criteria voor de 
opvang van personen met zeldzame tumo-
ren. Het KCE bestempelde de oorspronke-
lijke onderzoeksvraag als onrealiseerbaar, 
maar zal in 2011 wel een bijgestuurd pro-
ject uitvoeren. Om de organisatie van de 
zorg te verbeteren en de personen met een 
zeldzame tumor een optimale behandeling 
te kunnen aanbieden, zal het KCE de defi-
nitie van een zeldzame tumor onderzoe-
ken, een internationale vergelijking maken 

van de zorgorganisatie voor zeldzame tu-
moren en een inventaris opmaken van de 
internationale netwerken en de internatio-
nale registratieprogramma’s voor zeldzame 
tumoren en de betrokkenheid van België 
hierbij.

Daarnaast heeft het College voor Oncolo-
gie, dat toeziet op de kwaliteit van de on-
cologische zorg, een voorstel uitgebracht 
over de organisatie van de zorg voor 
zeldzame kankers. Het voorstel omschrijft 
zeldzame tumoren als alle tumoren met 
een incidentie van minder dan 1% van de 
jaarlijkse kankerincidentie, aangevuld met 
enkele subtypes van frequentere kankers. 
Een snelle registratie van de diagnose, de 
voorgestelde behandeling en de opvolging 
van zeldzame tumoren is noodzakelijk, 
aldus het voorstel. Het College voor On-
cologie zou richtlijnen opstellen over de 
standaardbehandeling van de verschillen-
de zeldzame tumoren en over de hiervoor 
noodzakelijke omkadering. Per pathologie 
zou een stuurgroep op basis van de regis-
tratie nagaan of de behandeling volgens 
de richtlijnen verloopt. In individuele 
gevallen kan de stuurgroep advies geven 
aan behandelende artsen en ook voorstel-
len doen om de richtlijnen bij te sturen12. 

Het voorstel wordt momenteel onderzocht 
door het kabinet van minister Onkelinx13.  

2.4. De functionele revalidatie 
van de kankerpatiënt in remissie 
uitwerken
In verschillende ziekenhuizen krijgen kan-
kerpatiënten een revalidatieprogramma 
aangeboden, met de bedoeling om ver-
moeidheid te verminderen en de levens-
kwaliteit te verbeteren door psychische, 
sociale en relationele begeleiding en fy-
sieke training en advies over voeding. Een 
pilootproject in het UZ Gent toonde al aan 
dat zo’n programma effectief kan werken14.

Het kankerplan stelt een projectoproep in 
het vooruitzicht om verder te onderzoeken 
welk soort revalidatieprogramma behan-
delde patiënten nodig hebben voor hun re-
integratie in de samenleving. Op basis van 
de resultaten zou het RIZIV dan eventueel 
een financiële tussenkomst kunnen voor-
zien. De uitvoering van zo’n onderzoek was 
voorzien in 2009-2010, maar het project 
liep wat vertraging op. Intussen is het on-
derzoek, waar verschillende ziekenhuizen 
aan meewerken, toch gestart in november 
2010, de afronding is voorzien in 2014. 

2.5. Initiatieven in samenspraak 
met de bevoegde ministers op 
federaal niveau
Sommige kankerpatiënten kunnen tijdens 
een deel van hun behandeling blijven wer-
ken. Voor ouders van een kind met kanker 
kunnen aanpassingen aan het bestaande 
zorgverlof nuttig zijn. In het belang van 
ngo’s die actief zijn in de strijd tegen kan-
ker, zou het eenvoudiger moeten worden 
om giften fiscaal af te trekken. Dit zijn drie 
maatregelen in het kankerplan waarover 
de minister van Volksgezondheid overleg 
wilde opstarten met de bevoegde federale 
collega’s.

De derde maatregel, in verband met de fis-
cale aftrekbaarheid, is uitgevoerd13. Op de 
twee andere maatregelen blijft het wachten.

Het kankerplan voorzag specifieke aan-
passingen voor ernstig zieken, zoals kan-
kerpatiënten, die kunnen blijven werken, 
maar bijvoorbeeld omwille van hun be-
handeling dikwijls enkele dagen afwezig 
zijn. Dat dit inderdaad een probleem is, 
bleek tijdens een panelgesprek over werk-
hervatting na kanker, dat de VLK in 2007 

de european society for Medical oncology pleit daarom voor  
expertisecentra en netwerken van expertisecentra voor de  
behandeling van zeldzame kankers
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organiseerde met vertegenwoordigers van 
de vakbonden, de werkgevers, de arbeids-
geneeskundige diensten, de ziekenfondsen 
en de behandelende artsen. Enkele aan-
wezigen stelden toen ook het probleem 
van de geregelde afwezigheid aan de orde. 
Sommige werknemers die chemotherapie 
krijgen bijvoorbeeld, zouden tussen twee 
chemokuren kunnen gaan werken, op 
voorwaarde dat ze de dagen na de thera-
pie in ziekteverlof kunnen gaan. Nu lukt 
dat vaak niet goed. De eerste dagen van 
het ziekteverlof komen namelijk ten laste 
van de werkgever, die het gewaarborgd 
loon moet uitbetalen. Voor een werknemer 
die herhaaldelijk enkele dagen afwezig is, 
moet de werkgever dus telkens het ge-
waarborgd loon betalen. Niet elke werk-
gever is daartoe bereid. Een werkgroep 
opgericht in het kader van het programma 
‘Prioriteit aan chronisch zieken’ (zie art.  
p. 67) zou een oplossing zoeken, maar 
die is er nog niet13. De resultaten van 
het sociaal overleg tussen werkgevers en 
werknemers zullen mee bepalen of er een 
oplossing kan worden gevonden.

Loopbaanonderbreking is mogelijk om voor 
een zwaar ziek gezinslid of familielid te 
zorgen. Een volledige loopbaanonderbre-
king kan maximum 12 maanden duren. Een 
gedeeltelijke loopbaanonderbreking, voor 
voltijdse werknemers die hun arbeidspres-
taties verminderen, geldt voor 24 maan-
den. Een alleenstaande vader of moeder 
die loopbaanonderbreking aanvraagt voor 
medische bijstand aan een kind, kan het 
dubbele krijgen: 24 maanden volledige of 
48 maanden gedeeltelijke loopbaanonder-
breking15.  In april 2010 liep een overleg 
waar de minister van Werk ook bij betrok-
ken was om de regeling die bestaat voor 
alleenstaande ouders uit te breiden tot alle 
ouders van een ernstig ziek kind.  Dat over-
leg ligt momenteel stil.

3. AFsLUITEnDE 
EVALUATIE VAn DE VLK
Het eerste Nationaal Kankerplan betekent 
een vooruitgang voor het Belgische kan-
kerbeleid1. Het plaatst kanker hoger op 
de maatschappelijke en politieke agenda 
en bevat verschillende noodzakelijke 
maatregelen zoals de oprichting van het 
kankercentrum, de financiering van het 
translationeel onderzoek en van psycho-

sociaal zorgverstrekkers in de kankerzorg. 
Er is een budget vrijgemaakt van 380 
miljoen euro voor het kankerplan en het 
plan ‘Prioriteit aan chronisch zieken’ (zie 
art. p. 67). Tegelijk heeft het plan ook 
beperkingen. Het belangrijkste minpunt 
is ongetwijfeld het ontbreken van een 
coherent antitabaksbeleid. Zo maakt het 
kankerplan geen keuze voor een volle-
dig rookvrije horeca. Er zijn ook vragen 
te stellen over de kosteneffectiviteit van 
sommige maatregelen. Het kankerplan 
maakt middelen vrij voor maatschappelijk 
werkers en psychologen in de kankerzorg. 
Dat is op zich belangrijk, maar het plan 
maakt het mogelijk om meer oncopsycho-
logen aan te werven dan maatschappelijk 
werkers, hoewel de verhouding eigenlijk 
omgekeerd zou moeten zijn: oncopsy-
chologen verstrekken immers gespeciali-
seerde tweedelijnszorg, de sociaal wer-
kers verstrekken eerstelijnszorg aan een 
grotere groep. Er ontbreekt ook een lan-
getermijnvisie die vertrekt vanuit enkele 
meetbare doelstellingen. Een bedreiging 
voor een snelle uitvoering van de maat-

regelen over preventie is dat de federale 
overheid en de gemeenschappen als ge-
volg van de bevoegdheidsverdeling moe-
ten samenwerken. Maar die samenwerking 
loopt niet altijd even vlot en dat zorgt 
voor vertraging. Dat komt bijvoorbeeld 
tot uiting in de uitvoering van initiatief 
6, over een consultatie voor het voorko-
men van gezondheidsrisico’s.

De uitvoering van het kankerplan 2008-
2010 is succesvol: 19 van de 32 initiatie-
ven zijn volledig uitgevoerd. Dit betekent 
natuurlijk niet dat alle problemen binnen 
het domein van het initiatief daarmee op-
gelost zijn. Zo hebben de maatregelen in 
initiatief 18 voor een betere terugbeta-
ling van de bijkomende kosten van een 
kankerbehandeling, geen impact gehad 
op de hoge eigen bijdragen van patiëntes 
voor een borstreconstructie. 

Bij vijf initiatieven is vooruitgang geboekt, 
maar is de uitvoering nog niet afgerond. 
Er zijn ook vijf initiatieven waarvan en-

kele deelinitiatieven uitgevoerd zijn, maar 
waarvan aan andere nog wordt gewerkt.
 
Ten slotte zijn er drie initiatieven waar niet 
veel mee gebeurd is of die een deelinitia-
tief bevatten waar niet veel mee gebeurd 
is. Vooral voor initiatief 9 is dat spijtig. 
De betrokkenheid van de huisarts bij de 
zorg voor kankerpatiënten is immers een 
belangrijk thema. 

De VLK roept de volgende regering op om 
te garanderen dat de nog niet afgewerkte 
initiatieven worden afgerond, rekening 
houdend met de belangen van de patiënt, 
de beschikbare wetenschappelijke gege-
vens en de kosteneffectiviteit van de voor-
gestelde maatregelen. Het gaat immers 
vaak om belangrijke initiatieven, zoals ini-
tiatief 12 en 13, over de zorg voor kinderen 
met kanker en patiënten met een zeldzame 
tumor. Bovendien moeten verschillende 
maatregelen in het kankerplan een vervolg 
krijgen. In het kader van initiatief 21 en 22 
bijvoorbeeld kregen verschillende projec-
ten voor psychosociale steun een tijdelijke 

subsidie. Projecten die na een evaluatie 
waardevol blijken, zouden moeten kunnen 
rekenen op een structurele subsidie. Voor 
andere initiatieven, bijvoorbeeld het initi-
atief over functionele revalidatie, betekent 
het opstarten van een pilootproject slechts 
een eerste stap.
 
In het eerste kankerplan kwamen bepaalde 
onderdelen van een kankerbeleid nog niet 
aan bod. Zo had het weinig aandacht voor 
het thema ‘milieu en kanker’. Een nieuw 
omvattend nationaal kankerplan kan er-
voor zorgen dat het proces dat het eerste 
kankerplan heeft opgestart nu niet stilvalt 
en dat overblijvende lacunes worden inge-
vuld. Dat nieuwe kankerplan moet bijvoor-
beeld zorgen voor een veel sterker tabaks-
preventiebeleid dat allereerst de instroom 
van jonge nieuwe rokers stopt en iedereen 
het recht op een rookvrije omgeving garan-
deert en ten tweede elke roker motiveert 
en helpt om te stoppen. De concrete maat-
regelen die hiervoor nodig zijn, vindt u op 
p. 16-17 van dit rapport.

niet elke werkgever is bereid om telkens het gewaarborgd loon 
te betalen voor een werknemer die herhaaldelijk enkele dagen 
afwezig is voor herstel na chemotherapie
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Tabel 1. Overzicht van de uitvoering van het Kankerplan 2008-2010

Initiatief Deelinitiatieven
stand van zaken eind  
november 2010

1. Terugbetaling van de  
raadplegingen voor hulp  
bij tabaksontwenning

Terugbetaling van een forfait van € 30 voor alle rokers voor een eerste rook-
stopconsultatie

Uitgevoerd

Terugbetaling van een forfait van € 20 voor de volgende consultaties (max. 8) Uitgevoerd

De diensten van de FOD Volksgezondheid worden belast met gerichte controles 
op het respecteren van de tabakswetgeving

Uitgevoerd

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

Terugbetaling van nieuwe genetische tests Vooruitgang geboekt

Een herwaardering van de honoraria bij genetische raadplegingen door een 
geneticus

Vooruitgang geboekt

3. Uitbreiden van de leeftijds-
categorie voor vaccinatie 
tegen HPV van 12-15 tot 
12-18 jaar.

Uitgevoerd

4. Verbetering van opsporing 
en vroege diagnose van 
borstkanker

Kwaliteitscontrole Uitgevoerd

Registratie van individuele screeningstests Vooruitgang geboekt

Indien de mammografie een positief resultaat geeft, gratis vervolgonderzoe-
ken.

Uitgevoerd

Volledige terugbetaling van het globaal borstonderzoek (echografie en mam-
mografie) voor vrouwen met verhoogd risico van borstkanker.

Vooruitgang geboekt

5. Programma voor syste-
matische opsporing van 
baarmoederhalskanker

Systematische opsporing van baarmoederhalskanker voor de vrouwen van 25 
tot 64

Vooruitgang geboekt

Verhoogde terugbetaling voor bijkomende onderzoeken (colposcopie, onder-
zoek naar HPV) indien het uitstrijkje positief is.

Vooruitgang geboekt

Integratie van de testresultaten van de opsporingen in de gegevens van het 
nationaal kankerregister

Vooruitgang geboekt

6. Consultatie voor het 
voorkomen van gezond-
heidsrisico’s

Gratis toegang tot een driejaarlijkse preventieve gezondheidscheck-up bij de 
huisarts

Vooruitgang geboekt

In het kader van de accreditatie van de artsen zullen er punten toegewe-
zen worden voor een module van permanente vorming inzake preventie van 
gezondheidsrisico’s

Niet gebeurd

7. Steun bij de slechtnieuws-
mededeling

Een nieuwe nomenclatuur voor een consultatie van langere duur voor de 
aankondiging door de arts

Uitgevoerd

Opleiding voor artsen over communicatie met patiënten en hun omgeving 
(projectoproep)

Uitgevoerd

Opstellen van een mededelingsdispositief door een groep experts en vertegen-
woordigers van patiëntenverenigingen

Uitgevoerd

8. Herwaardering van het MOC Het MOC wordt verplicht voor alle nieuwe gevallen van kanker Bijgestuurd voorstel is 
uitgevoerd

Een herwaardering van 5% van de prestaties in het kader van het MOC Uitgevoerd

9. Opstarten van zorgtrajecten 
voor kankerpatiënten

In samenwerking met het RIZIV zal worden nagedacht over de rol van de 
huisarts

Niet gebeurd

10. Psychosociale steun Financiering van verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en psychologen Uitgevoerd

11. Financiering van een 
datamanager

Uitgevoerd

12. Definitie en financiering 
van een zorgprogramma 
voor de oncologische 
pediatrie

Erkenning van de acht huidige centra voor oncologische pediatrie als unieke  
referentiecentra voor de behandeling van kanker bij kinderen.

Vooruitgang geboekt

Financiële steun aan synergieën tussen centra voor oncologische pediatrie 
voor de verbetering van de zorgkwaliteit en de specialisering van de centra.

Uitgevoerd

Realisatie van een programma voor oncologische zorg in de pediatrie rekening 
houdend  met de financieringsbehoeften, in overleg met de acht centra.

Vooruitgang geboekt

Financiering vanaf 2009 van een versterking met 2 VTE’s voor de paramedi-
sche omkadering van de acht centra voor oncologische zorg in de pediatrie,  
in overleg met die centra

Uitgevoerd
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13. Opvang van personen met 
zeldzame tumoren

Lancering door het KCE van een studie die de kwalitatieve en kwantitatieve 
criteria zal moeten vastleggen voor de opvang van personen met zeldzame 
tumoren.

Vooruitgang geboekt

14. Erkenning van de titel  
van oncologisch verpleeg-
kundige

Uitgevoerd

15. Verbetering van de dekking 
van de geneesmiddelen 
tegen kanker door de  
verplichte ziekteverzekering

Terugbetaling van bepaalde geneesmiddelen volgens de procedure ‘artikel 56’, 
die het mogelijk maakt om zowel de beheersing van de kosten van de terug-
betaling als de werkelijke meerwaarde voor de patiënten te testen

Uitgevoerd

Mannen toegang verschaffen tot antikankergeneesmiddelen die momenteel 
enkel worden terugbetaald aan vrouwen die borstkanker hebben

Uitgevoerd

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 
(FAGG) zal een analyse uitvoeren van de redenen van het verschil in snelheid 
van de procedure, prijzen en terugbetalingsvoorwaarden van de geneesmid-
delen tegen kanker tussen België en de buurlanden

niet de verantwoorde-
lijkheid van het FAGG

16. Radiotherapie en medische 
beeldvorming ondersteunen

Kwaliteitscontrole van alle toestellen. Het aantal toestellen voor het stellen 
van de diagnose en de opvolging van kankers (NMR, scanner, PET-scan) en 
het aantal toestellen voor radiotherapie zal geëvalueerd worden in verhouding 
tot de objectieve behoeften. Er komt een nieuwe programmering, indien die 
nodig zou blijken

Radiotherapie: vooruit-
gang geboekt

Medische beeldvorming: 
beperkte vooruitgang 
geboekt

De financiering binnen het Budget van Financiële Middelen (BFM) cfr. supra

17. Structurele steun aan 
celbanken

Uitgevoerd

18. Verbetering van de terug-
betaling van bijkomende 
kosten die verbonden zijn 
aan de kankerbehandeling

Voor de gelaryngectomeerde patiënten Uitgevoerd

Voor personen die haar verliezen Uitgevoerd

Voor personen die een borstamputatie moeten ondergaan Uitgevoerd

19. De functionele revalidatie 
van de kankerpatiënt in 
remissie uitwerken

Proefprojecten worden opgestart om definitief te bepalen welk soort  
zorgprogramma voor multidisciplinaire revalidatie patiënten nodig hebben

Uitgevoerd

20. Voorwaarden vastleggen 
voor erkenning van een 
handicap als gevolg van 
een kankerbehandeling

Uitgevoerd

21. Steun aan ouders van een 
kind met kanker

In het kader van een projectoproep: specifieke projecten financieren die 
ouders en kinderen ondersteunen en begeleiden in de strijd tegen de ziekte

Uitgevoerd

22. Toegang tot psychologische 
steun of deelname aan 
gespreksgroepen of onder-
steuningsactiviteiten

In het kader van een projectoproep: financiering van projecten voor de  
psychologische steun en begeleiding van patiënten

Uitgevoerd

23. Structurele financiering van 
de keten van pediatrische 
zorg ‘Voortgezette Zorg 
Kinderen’

Vooruitgang geboekt

24. Ondersteuning proefpro-
jecten inzake klinische 
oncogeriatrie

Uitgevoerd

25. Aanbod palliatieve zorg 
voor patiënten verbeteren

Meer middelen voor palliatieve zorg: er loopt een studie bij het KCE om de 
noden objectief te bepalen

Uitgevoerd

Programma voor een sterkere omkadering voor palliatieve zorg in rusthuizen 
en RVT’s, gefinancierd door het budget van de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging

Uitgevoerd

Huidige zorgforfaits worden geherwaardeerd zodat een betere thuishulp 
mogelijk wordt

Uitgevoerd

Uitbouw van meer palliatieve zorgstructuren die noch ziekenhuis noch rust-
huis zijn: de palliatieve dagzorgcentra

Vooruitgang geboekt
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26. Initiatieven te onderne-
men in samenspraak met 
de bevoegde ministers op 
federaal niveau

Verbeteren van verzoening werk / kanker voor de patiënt Beperkte vooruitgang 
geboekt

Verbeteren van verzoening werk / kanker voor de ouder Beperkte vooruitgang 
geboekt

Een vereenvoudigde en aangepaste procedure van fiscale aftrekbaarheid van 
giften

Uitgevoerd

27 Oprichting van een  
tumorbank

Een structurele financiering van de beheerder van de tumorbank,  
een labtechnicus, materiaal en werkingskosten van het materiaal

Uitgevoerd

Een structurele financiering van de infrastructuur voor de interuniversitaire 
virtuele tumorbank

Uitgevoerd

28. Structurele financiering 
van de coördinatie van het 
translationeel onderzoek in 
de ziekenhuizen

Een structurele financiering van coördinatiecellen voor het translationeel 
onderzoek bestaande uit: een geneesheer-coördinator voor het translationeel 
onderzoek in het ziekenhuis; een VTE secretariaat voor de administratieve en 
logistieke ondersteuning van de geneesheer-coördinator, een VTE datamana-
ger als hulp bij het coderen van de gegevens

Uitgevoerd

29. Ondersteuning bij het 
translationeel onderzoek

De lancering van een projectoproep inzake translationeel onderzoek in de 
oncologie aan de ziekenhuizen die erkend zijn voor een zorgprogramma in de 
oncologie

Uitgevoerd

30. Toepassing van  
hadrontherapie

De lancering van een haalbaarheidsstudie voor de bouw en de uitbating van 
een centrum voor hadrontherapie in België

Beperkte vooruitgang 
geboekt

Een intensivering van de terugbetaling van de behandelingen en de verplaat-
singskosten voor kankerpatiënten die hadrontherapie nodig hebben

Uitgevoerd

31. De Stichting Kankerregister 
versterken

Oprichting per Koninklijk Besluit van de Stichting van openbaar nut Kanker-
register.

Uitgevoerd

Oprichting van een raadgevend comité van de gebruikers van de gegevens van 
de Stichting van openbaar nut Kankerregister

Uitgevoerd

Financiering van de Stichting Kankerregister Uitgevoerd

32. Oprichting van een referen-
tiecentrum voor kanker

Uitgevoerd
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Allerlei recente ontwikkelingen in de 
Belgische en Vlaamse gezondheidszorg 
beïnvloeden de psychosociale en medi-
sche rechten van de kankerpatiënt. In 
2010 verschenen ook verscheidene on-
derzoeksrapporten. Enkele korte berich-
ten met het belangrijkste nieuws uit 
2010 over deze thema’s. 

1. HET PLAn 
‘PRIORITEIT AAn 
CHROnIsCH zIEKEn’
In 2008 lanceerde Minister Onkelinx het 
plan ‘Prioriteit aan chronisch zieken’ voor 
2009 en 20101. Een bevraging van de pati-
entenverenigingen zorgde voor inspiratie. 
Een waslijst van maatregelen moet de le-
venskwaliteit van chronisch zieken verbe-
teren. Er zijn heel wat stappen vooruit ge-
zet, maar door de politieke situatie lopen 
verschillende dossiers vertraging op.
Een algemene erkenning van de chronisch 
zieken is nodig om hun sociale bescher-
ming te versterken. Aan die erkenning 
kunnen dan immers bepaalde tegemoet-
komingen worden gekoppeld. Er bestaat 
nu al een onrechtstreekse erkenning van 
sommige categorieën chronisch zieken. Zo 
bestaan in de ziekteverzekering specifieke 
voorzieningen voor sommige chronisch 
zieken, zoals personen die het inconti-
nentieforfait of het zorgforfait ontvangen. 

Die voorzieningen gelden echter niet voor 
alle chronisch zieken. Daarom  stelt het 
plan de invoering van een algemene er-
kenning van de chronisch zieke voor. Een 
werkgroep die binnen het RIZIV aan de 
uitvoering van het plan werkt, heeft al 
criteria opgesteld, maar het is wachten op 
een nieuwe regering voor de noodzakelijke 
wettelijke aanpassingen. 
De ziekenfondsen zullen hun leden met een 

chronische aandoening nog beter moeten 
informeren over hun aandoening en over 
de beschikbare ondersteuning, op basis 
van netwerking met de zorgverstrekkers, 
de patiëntenverenigingen en de bevoegde 
overheidsinstellingen. De werkgroep heeft 
deze taak nog niet aangevat. 

Een administratieve vereenvoudiging moet 
het Omnio-statuut beter toegankelijk ma-
ken. Door dat statuut krijgen gezinnen met 
een laag inkomen een betere vergoeding 
van hun medische kosten. Nu moeten ge-
zinnen dit statuut nog zelf aanvragen, maar 
in de toekomst zouden ze dit automatisch 
krijgen. Uit besprekingen tussen het RIZIV, 
de FOD Financiën en het kabinet Onkelinx 
blijkt dit echter vrij complex te zijn.

De toegankelijkheid van de medische 
verzorging voor patiënten met een chro-
nische ziekte kan volgens het plan beter, 

bijvoorbeeld door ingrepen in de maxi-
mumfactuur. Die maximumfactuur (MAF) 
zorgt ervoor dat het remgeld dat een gezin 
in een bepaald jaar moet betalen, nooit 
een drempel overschrijdt. Die drempel 
verschilt naargelang van de sociale situ-
atie en het inkomen van het gezin. Het 
plan stelt onder andere voor de drempel te 
verlagen voor gezinnen met een chronisch 
ziek familielid, zodat ze beter beschermd 

zijn tegen hoge medische kosten. Dit is 
uitgevoerd. Op 1 januari 2009 zakte de 
drempel met 100 euro voor gezinnen met 
een chronisch zieke. Uit voorlopige cijfers 
voor 2009 van 10 juli 2010 blijkt dat al 
416.200 personen en 245.037 gezinnen 
van deze extra bescherming hebben ge-
noten2. Belangrijk voor de toegankelijk-
heid is bovendien een algemeen verbod op 
kamersupplementen bij verblijf in een ge-
meenschappelijke of tweepersoonskamer 
sinds januari 2010.
 
Het plan wil chronisch zieken ook motive-
ren om te blijven werken (zie p. 62-63). 
Sommige chronisch zieken willen blijven 
werken, maar zijn geregeld enkele dagen 
in ziekteverlof, bijvoorbeeld omwille van 
een behandeling. De werkgever moet voor 
die dagen dan telkens het gewaarborgd 
loon betalen. Dit kan een belemmering 
vormen om de chronisch zieke in dienst 
te houden. Het plan stelt voor dit gewaar-
borgd loon bij chronisch zieken ten laste 
te nemen van de ziekteverzekering, maar 
dit is nog niet uitgevoerd. 

Ten slotte komt er een observatorium voor 
chronisch zieken. In het RIZIV werkt een 
comité al enkele jaren aan een betere 
zorgtoegang en een beter medisch aan-
bod voor chronisch zieken. Dat comité 
wordt nu omgevormd tot ‘een observato-
rium voor de chronische ziekten’, dat de 
opdrachten van het comité overneemt, 
maar ook problemen in de zorg en de so-
ciale bescherming voor chronisch zieken 
zal  opsporen. Alle twee jaar brengt het 

Ward Rommel en Cathy Rigolle

de toegankelijkheid van de medische verzorging voor patiënten 
met een chronische ziekte kan volgens het plan beter

Een administratieve vereenvoudiging moet het Omnio-statuut beter toegankelijk maken. Door dat 
statuut krijgen gezinnen met een laag inkomen een betere vergoeding van hun medische kosten.

2010 in vogelvlucht
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observatorium verslag uit aan de regering 
en het parlement. Nieuw is ook dat de 
patiëntenverenigingen een vertegenwoor-
diging krijgen in het observatorium, dat 
evenwel pas van start kan gaan als er een 
nieuwe regering komt.

2. mEnsEn DIE KAnKER 
OVERLEEFDEn, BLIjVEn 
WACHTEn OP BETERE 
TOEgAnKELIjKHEID 
sCHULDsALDO-
VERzEKERIng
Ex-kankerpatiënten die een huis willen 
kopen en hiervoor een lening aangaan, 
sluiten net als andere mensen een schuld-
saldoverzekering af. Die verzekering is 
een noodzakelijke financiële bescherming. 
Maar nu rekenen de verzekeringsmaat-
schappijen vaak onbetaalbaar hoge medi-
sche bijpremies aan. Er zijn ook ex-kanker-
patiënten die gewoon geweigerd worden. 
De verzekeringsmaatschappijen geven 
weinig informatie om hun beslissing te 
onderbouwen. (Ex-)kankerpatiënten kon-
den hoop koesteren op verbetering, want 
in december 2009 keurde het Belgisch 
parlement unaniem een wet goed voor een 
betere toegankelijkheid van de schuld-
saldoverzekering3. Verzekeraars worden 
verplicht hun klanten duidelijk te infor-
meren over de redenen van een weigering 
of bijpremie. Een klant die niet akkoord 
gaat met de voorgestelde bijpremie, kan 
een herbeoordeling vragen. De verzekeraar 
moet dan het dossier voorleggen aan zijn 
herverzekeraar. Bovendien wordt een ‘op-
volgingsbureau voor tarifering’ opgericht, 
dat de objectiviteit en redelijkheid van de 
bijpremie moet toetsen. Er komt ook een 
compensatiekas voor mensen met een bij-
premie van meer dan 200% van de basis-
premie. Die compensatiekas zal een stuk 
van die hoge bijpremie terugbetalen.

Maar voor deze wet kon functioneren, 
moesten vertegenwoordigers van de con-
sumenten en de verzekeraars binnen de 
Commissie voor Verzekeringen (een advies-
orgaan van de overheid) een gedragscode 
opstellen met afspraken over de medische 
vragenlijst die verzekeraars voorleggen 
aan klanten voor een schuldsaldoverze-
kering, over de toegangsvoorwaarden tot 
het opvolgingsbureau en de bekendmaking 

van het opvolgingsbureau en de compen-
satiekas. Assuralia, de beroepsvereniging 
van verzekeraars, zegde echter haar me-
dewerking aan deze gedragscode op. Men-
sen met een verhoogd gezondheidsrisico 
moeten nu wachten op een initiatief van 
de volgende regering vooraleer de schuld-
saldoverzekering beter toegankelijk wordt. 

Overigens heeft Assuralia in juni 2010 
aangekondigd deze wet te zullen aanvech-
ten bij het Grondwettelijk Hof. De wet zou 
volgens Assuralia onwerkbaar zijn. Een 
verzekeraar zou voor elke klant die hij een 
bijpremie wil aanrekenen, een tweede opi-
nie moeten vragen aan het opvolgingsbu-
reau. Tienduizenden dossiers, bijvoorbeeld 
van rokers, zouden deze procedure moeten 
doorlopen – een absurditeit volgens As-
suralia. Maar de wet maakte het mogelijk 
om de toegangsvoorwaarden van het op-
volgingsbureau te bepalen via de gedrags-
code. Het was dus mogelijk om beperkin-
gen te voorzien zodat niet elke roker zijn 
bijpremie kan aanvechten bij het opvol-
gingsbureau. Maar Assuralia koos ervoor 
om niet mee te werken aan een betere 
toegankelijkheid van de schuldsaldover-
zekering voor personen met een verhoogd 
gezondheidsrisico.

3. HET KAnKERBELEID 
TIjDEns HET BELgIsCH 
EU-VOORzITTERsCHAP 
In het laatste half jaar van 2010 was 
België voorzitter van de Europese Unie. 
De strijd tegen kanker was een van de 
topprioriteiten tijdens dat voorzitter-
schap. Tijdens een informele top, in juli 
2010, kwamen de Europese ministers van 
Volksgezondheid overeen dat de verbe-
tering van de kankerbehandeling en de 
kankerpreventie prioriteiten zijn voor het 
volksgezondheidsbeleid in de EU. Uit die 
discussie trok de Europese ministerraad in 
september verschillende belangrijke con-
clusies voor het Europees kankerbeleid. De 
ministerraad nodigt de lidstaten uit om: 

- kankerplannen te ontwikkelen en uit te 
voeren tegen 2013; 

- actief deel te nemen aan het European 
Partnership for Action Against Cancer 
(EPAAC). Het EPAAC is een initiatief van 
de Europese Commissie om het kanker-
beleid van lidstaten te ondersteunen op 

vier gebieden: preventie, verspreiding van 
best practices, coördinatie van kankeron-
derzoek en het beschikbaar maken van 
informatie over instrumenten voor een ef-
fectief kankerbeleid; 

- de inspanningen voor bevolkingsonder-
zoeken naar borstkanker, darmkanker en 
baarmoederhalskanker voort te zetten; 

- te zorgen voor een kankerregistratie die 
de hele bevolking dekt. Die levert immers 
noodzakelijke gegevens op voor epidemio-
logisch onderzoek over kanker;

- gezondheidspromotie en ziektepreventie 
te verzekeren, vooral met betrekking tot 
tabakscontrole en een gezonde levensstijl;

- inspanningen voort te zetten om ongelijk-
heden in toegang tot screening, diagnose, 
behandeling en revalidatie weg te werken. 

De Europese Ministerraad nodigt de Eu-
ropese Commissie uit om regelmatig de 
Europese richtlijnen over kwaliteitsvolle 
screening te actualiseren, de wetenschap-
pelijke en technische steun te garanderen 
die nodig is voor een succesvolle uitvoe-
ring van het EPAAC en op het einde van 
het EPAAC (2013) aan de ministers van 
Volksgezondheid mee te delen welke resul-
taten er zijn geboekt en waar er nog hia-
ten zitten in het Europese kankerbeleid4. 

Er waren ook nog andere activiteiten in het 
kader van het Belgisch voorzitterschap die 
belangrijk kunnen zijn voor het kankerbe-
leid. Zo was er een Interministeriële Con-
ferentie ‘Innovatie en Solidariteit’ over een 
Europees beleid dat innovatie op het vlak 
van geneesmiddelen stimuleert en de toe-
gankelijkheid van die geneesmiddelen voor 
elke Europese patiënt garandeert5, en een 
tweedaagse conferentie over een vernieu-
wende aanpak van de zorg voor chronisch 
zieken6. De Vlaamse overheid was gastheer 
van een conferentie over de rol van biomo-
nitoring in het volksgezondheidsbeleid op 
lokaal, landelijk en Europees niveau7.

4. nIEUWE sOCIALE zE-
KERHEIDsmAATREgELEn 
VOOR zELFsTAnDIgEn
Sinds 1 januari 2010 kunnen zelfstandigen 
genieten van twee nieuwe sociale zeker-
heidsmaatregelen8. Zelfstandigen die hun 
kind of partner willen begeleiden bij het 
levenseinde, kunnen voor één kwartaal 
vrijstelling van sociale bijdragen krijgen 
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zonder gevolgen voor hun pensioenop-
bouw. Blijft de beroepsactiviteit tijdens 
minstens vier opeenvolgende weken tij-
delijk onderbroken, dan krijgen ze ook 
een forfaitaire uitkering. Die wordt in drie 
schijven betaald en komt overeen met 
twee maanden minimumpensioen van een 
alleenstaande zelfstandige. Het gaat dus 
om maximaal 1.840 euro. 

Ook zelfstandigen met een kind met een 
ernstige aandoening die minstens vier op-
eenvolgende weken niet kunnen werken, 
hoeven gedurende een kwartaal geen so-
ciale bijdragen te betalen. Ook dit heeft 
geen gevolgen voor hun pensioenopbouw.

Dit is een belangrijke maatregel, want 
voor zelfstandigen is de zorg bovenop een 
drukke, zelfstandige activiteit vaak zeer 
moeilijk, niet alleen om organisatorische 
maar ook om financiële redenen. 

5. TOEgAnKELIjKHEID 
VAn DE 
gEzOnDHEIDszORg
Het percentage huishoudens dat de bij-
dragen voor gezondheidszorgen te hoog 
vindt, is in 2008 significant gestegen 
tegenover 2004. Dat blijkt uit cijfers van 
de Gezondheidsenquête 2008, die in juli 
2010 werden gepubliceerd9. 14% van de 
Belgische huishoudens gaf aan dat ze door 
financiële belemmeringen medische zorg, 
tandverzorging, (voorgeschreven) genees-
middelen, een bril en/of mentale zorg die 
ze het afgelopen jaar nodig hadden, niet 
konden betalen. In 2004 was dat maar 9%. 
Vooral huishoudens in minder gunstige so-
ciaaleconomische omstandigheden geven 
aan dat ze medische consumptie moeten 
uitstellen: 27% van de Belgische huishou-
dens in het laagste inkomenskwintiel (het 
laagste vijfde van alle inkomens) geeft 
aan medische consumptie te moeten uit-
stellen, tegenover slechts 4% huishoudens 
in het hoogste inkomenskwintiel. Vooral 
eenoudergezinnen moeten medische con-
sumptie uitstellen (30%). 

Gemiddeld besteedt een huishouden in 
België 125 euro per maand aan gezond-
heidszorg of 7% van het beschikbaar inko-
men. Dit zijn de uitgaven zonder rekening 
te houden met eventuele terugbetalingen. 
De gemiddelde maandelijkse uitgaven voor 

gezondheidszorg stijgen met de leeftijd 
van de referentiepersoon: een ‘jong’ huis-
houden geeft gemiddeld 33 euro (gemid-
deld 3% van het beschikbare inkomen) uit, 
‘oude’ huishoudens spenderen 175 euro 
(13%). 35 % van de Belgische huishou-

dens zegt dat de bijdragen (zeer) moeilijk 
passen binnen het beschikbare huishoud-
budget. Huishoudens met een beperkt 
opleidingsniveau en/of behorend tot een 
laag inkomenskwintiel, stellen meer dan 
andere huishoudens dat ze de bijdragen 
voor gezondheidszorg te hoog vinden. 

Volgens de auteurs van de Gezondheid-
senquête zijn er nu specifieke bijkomende 
maatregelen voor het verlichten van de 
gezondheidsfactuur nodig – en wellicht 
nog meer in de toekomst.

6. gOEDE En sLECHTE 
PUnTEn VOOR VLAAmsE 
BORsTKAnKER- 
sCREEnIng
In het najaar van 2010 stelde het Consor-
tium van erkende regionale screeningscen-
tra de resultaten van het bevolkingsonder-
zoek naar borstkanker in Vlaanderen voor 
2008 en 2009 voor10. De tabel op p. 70 
geeft de belangrijkste resultaten. 

Goed nieuws is dat Vlaanderen zowel 
voor de kwaliteit van de apparatuur, de 
radiologische kwaliteit als de kankerde-
tectiegraad globaal de Europese normen 
haalt. De deelnemende Vlaamse vrouwen 
moeten wel nog altijd te lang wachten 
op de resultaten. Met 48% in 2008-2009 
halen we nog lang niet de Europese norm 
en de Vlaamse gezondheidsdoelstelling 
voor deelname van minimum 75% van de 
vrouwen. Vlaanderen wil die doelstelling 
tegen 2012 halen. De participatie steeg in 
2008-2009 slechts 1% ten opzichte van de 
voorgaande twee jaar – in de beginjaren 
was dat nog 4 en 5%. Vlaanderen zal dus 
veel extra inspanningen moeten doen om 
haar doelstelling te halen.

Er zijn grote regionale verschillen voor een 
aantal parameters binnen de screening. 
Voor het aantal vrouwen dat wordt opge-
roepen voor opvolgingsonderzoek tijdens 
de eerste ronde, scoren we met 6,5% bij-
voorbeeld globaal wel binnen de Europees 

aanvaardbare norm, maar tussen de centra 
voor borstkankeropsporing zijn er verschil-
len van 2 tot 8,8%. Die verschillen moeten 
worden weggewerkt.

In 2008 werden via het screeningspro-
gramma 811 borstkankers ontdekt. Voor 
2009 staat de teller voorlopig op 787 – dit 
aantal is nog niet volledig.

Voor het eerst zijn er ook gegevens van 
de Stichting Kankerregister met volledige 
data tot 2006, waardoor we intervalkan-
kers in het screeningsprogramma tot 2004 
kunnen beoordelen. Een intervalkanker is 
een kanker vastgesteld bij een vrouw die 
deelnam aan het bevolkingsonderzoek en 
bij wie toen geen kwaadaardig gezwel 
werd vastgesteld, en die wordt ontdekt 
binnen de twee jaar na een screeningson-
derzoek. Het is een van de belangrijkste 
parameters om de efficiëntie en de kwali-
teit van het programma te evalueren. De 
intervalkankerincidentie voor het Vlaams 
Gewest valt, op een kleine uitzondering 
na, altijd onder de Europese vooropgestel-
de en gewenste normen. Bovendien was 
er van 2001 tot 2004 een afname van het 
aantal geregistreerde intervalkankers. Uit 
de cijfers blijkt nog dat het belangrijk is 
de periode tussen twee screeningsonder-
zoeken niet langer te maken dan 24 maan-
den. De intervalincidentie stijgt namelijk 
sterk na het overschrijden van die termijn. 

7. gEzOnDHEIDsBELEID 
OP sCHOOL gEEn 
TIjDELIjK PROjECT 
mEER
In 2009 peilde het Vlaams Instituut voor 
Gezondheidspromotie en Ziektepreventie 
(VIGeZ) voor de derde keer naar het rook- 

Assuralia koos ervoor om niet mee te werken aan een betere  
toegankelijkheid van de schuldsaldoverzekering voor personen 
met een verhoogd gezondheidsrisico
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en voedingsbeleid en voor de tweede keer 
naar het bewegingsbeleid van scholen11. De 
vorige peilingen dateren van 2003 en 2006. 
Enkele resultaten die begin oktober 2010 
zijn bekendgemaakt.

Zowel voor tabakspreventie als voeding en 
beweging is de kwaliteit van het schoolbe-
leid in het basis- en secundair onderwijs de 
voorbije drie jaar flink gestegen. Gezond-
heidsbeleid is een zaak van de hele school 
geworden. Een grote groep scholen heeft 
de gezondheidswerking vastgelegd in het 
schoolbeleid en een coördinator of werk-

groep aangesteld om het proces te trekken. 
Voedings- en bewegingsbeleid scoren 
gemiddeld hoger in het basisonderwijs 
dan in het secundair onderwijs. Voor 
het rookbeleid zien we – logisch – net 
het omgekeerde. Jammer genoeg daalt 
de aandacht voor de drie gezondheids-
thema’s na de eerste graad van het se-
cundair onderwijs. 

De wetgeving over een rookvrij schooldo-
mein heeft een grote invloed gehad op 
het rookbeleid in scholen. Hierdoor zijn 
de maatregelen voor het rookverbod in 

scholen verstrengd en is de kwaliteit en 
effectiviteit van afspraken en regels in de 
school sterk toegenomen. Ongeveer drie 
op de vier basis- en secundaire scholen 
willen ook buiten de schooldagen volledig 
rookvrij zijn. 

De aanwezigheid van drankenautomaten in 
secundaire scholen is fel gedaald: van on-
geveer 75% in 2006 naar 60% in 2009. De 
opvulling gebeurt nu ook meer evenwich-
tig. Het aanbod van frisdranken, gezoete 
en energierijke dranken daalt. 

1 Onkelinx, L. (23/9/2008) Prioriteit aan de chronisch zieken! Programma voor de verbetering van de levenskwaliteit van personen met chronische ziekten 2009-2010. URL 
http://www.laurette-onkelinx.be/articles_docs/20080923_-_propositions_malades_chroniques_N.pdf [geraadpleegd op 19/11/2008]. 

2 http://www.riziv.be/news/nl/press/pdf/press20100722.pdf
3 wet van 21 januari 2010 tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst wat de schuldsaldoverzekeringen voor personen met een 

verhoogd gezondheidsrisico betreft. (BS 3 februari 2010).
4 Representative for Deputy Prime Minister Onkelinx, EU Belgian Presidency’s leadership on cancer Council Conclusions on the Cancer Partnership. ECPC, ECPC Cancer 

Summit 2010 Brussels.
5 http://www.eutrio.be/nl/interministeriele-conferentie-innovatie-en-solidariteit
6 http://www.eutrio.be/nl/ministeriele-conferentie-vernieuwende-benaderingen-voor-chronische-ziekten-de-volksgezondheid-en-gez
7 http://www.eutrio.be/pressrelease/human-biomonitoring-policy-sustainable-marriage-between-health-and-environment
8 bron: http://www.belgium.be/nl/nieuws/2009/news_nieuw_op_1_januari_2010.jsp
9 Demarest S., Hesse E., Drieskens S., Van der Heyden J., Gisle L., Tafforeau J. (juli 2010). Gezondheidsenquête, België 2008. Rapport IV – Gezondheid en Samenleving. 

Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance. Brussel, Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. ISSN: 2032-9172 - Depotnummer. D/2010/2505/35 – 
IPH/EPI REPORTS N° 2010/38. 

10 Kabinet Jo Vandeurzen (23 oktober 2010). Persmededeling: Bevolkingsonderzoek naar borstkanker in Vlaanderen. Resultaten 2008-2009 en Consortium van erkende 
regionale screeningscentra van de Vlaamse Gemeenschap (23 oktober 2010). Jaarrapport 2009. Bevolkingsonderzoek naar borstkanker in Vlaanderen. 

11 Bron: persdocument Olaf Moens (stafmedewerker Onderwijs, VIGeZ). Gezondheidsbeleid in scholen: van tijdelijk project naar vaste waarde. Brussel, 5 oktober 2010.

Performantieparameter Vlaanderen norm

Participatiegraad 2008-2009 48% > 75%

Technische heroproepproportie (nieuwe foto nodig wegens 
onvoldoende technische kwaliteit foto)

0,1% Aanvaardbaar < 3%, wenselijk < 1%

Radiografisch goede kwaliteitsproportie 94.5% > 85%

Recall Rate (= aantal vrouwen opgeroepen voor 
opvolgingsonderzoek): eerste ronde

6.5% Aanvaardbaar < 7%, wenselijk < 5%

Recall Rate: vervolgronde 2.9% Aanvaardbaar < 5%, wenselijk < 3%

Verwerkingstijd 90% van dossiers 30 d 90% binnen 14 dagen (gewenst) of  
21 kalenderdagen

Kankerdetectiegraad: eerste ronde 4.9/1.000 vrouwen  
(cijfers nog niet definitief) 

> 3,75

Kankerdetectiegraad: vervolgronde 4.1/1.000 (idem) > 1,8

% invasieve tumoren: eerste ronde 79.8% 80-90%

% invasieve tumoren: vervolgronde 83,3% 80-90%

% invasieve tumoren < 10 mm: eerste ronde 23.4% ≥ 25%

% invasieve tumoren < 10 mm: vervolgronde 30.0% ≥ 35%

Klierstatus N- (= lymfeklieren zonder uitzaaiingen): eerste ronde 64.6% ≥ 70%

Klierstatus N-: vervolgronde 74.3% ≥ 75%

Tumorstadium: II of hoger: eerste ronde 37.7% ≤ 30%

Tumorstadium: II of hoger: vervolgronde 31,2% ≤ 25%

% borstsparend: eerste ronde 70,6% Geen norm

% borstsparend: vervolgronde 82.9% Geen norm
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