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VOORWOORD 
Iedereen weet dat kanker een prioriteit is voor de volksgezondheid. Dat het een heel ruim 
en complex gegeven is dat steeds meer multidisciplinair wordt en snel evolueert dankzij 
onderzoek. Dat de behoeften en verwachtingen enorm zijn, van preventie tot palliatieve 
zorg, met inbegrip van screening en behandeling over psychosociale ondersteuning tot 
follow-up of professionele reïntegratie. Dat ondanks de aanzienlijke vooruitgang in de 
afgelopen decennia, de invloed van kanker op de levenskwaliteit van veel mensen met 
kanker (en hun families) groot blijft. 

Waar kunnen we vandaag een globaal, betrouwbaar en accuraat overzicht vinden van de 
situatie m.b.t. kanker in België? Hoe kunnen we de situatie in ons land vergelijken met die 
in onze buurlanden? Welke lessen kunnen we daaruit trekken? Welke prioriteiten moeten 
worden vooropgesteld? 

Om een antwoord te bieden op deze vragen, nam Stichting tegen Kanker het initiatief om 
deze “Belgische Kankerbarometer” te laten opstellen. Volledig onafhankelijk en in nauwe 
samenwerking met de belangrijkste spelers op het terrein en vele patiënten. Wij willen 
hen graag bedanken voor hun enthousiaste deelname aan wat een echte uitdaging bleek 
te zijn. Met hen, kunnen we stellen “missie volbracht”!

Deze eerste editie bevat al heel wat belangrijke informatie en lessen. Het stelt ons in staat 
een reeks aanbevelingen te formuleren. Maar alles is nog lang niet gezegd bij zo een 
omvangrijk probleem dat constant evolueert. Daarom is Stichting tegen Kanker van plan 
deze analyse en stand van zaken op regelmatige basis te herhalen. De ambitie is dat de 
kankerbarometer op termijn een kompas wordt...

Voor Stichting tegen Kanker,
BENOIT KOERPERICH
DIRECTEUR

DR. DIDIER 
VANDER STEICHEL 
MEDISCH DIRECTEUR

BRECHT GUNST
MANAGER DPT EXPERTISE

DR. VERONIQUE LE RAY
MEDISCH DIRECTEUR

DR. ANNE BOUCQUIAU
MEDISCH DIRECTEUR 



PALLIATIEVE ZORG
In totaal namen 18 experten deel aan de verschillende werkgroepsessies binnen dit 
domein, zij vertegenwoordigden de volgende organisaties:  
Centre de Psycho-Oncologie, Instituut Jules Bordet, Federatie Palliatieve zorg 
Vlaanderen (FPZV), Kom Op Tegen Kanker, UC Louvain, Sciensano, Fédération Wallonne 
des Soins Palliatifs (FWSP), Brusselse Federatie voor Palliatieve en Continue Zorg  
(BFPZ – FBSP), CHU Liège, AXXON, AZ Klina, IMA, UZ Leuven, Cédric Hèle Instituut, 
Vrije Universiteit Brussel (VUB)

Hun input werd aangevuld en verwerkt tot dit hoofdstuk door het Kankercentrum van 
Sciensano, Stichting tegen Kanker en Stichting Kankerregister.
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6.1 Inleiding
Palliatieve zorg is een aanpak die de levenskwaliteit verbetert van patiënten en hun 
omgeving die geconfronteerd worden met levensbedreigende ziektes. Palliatieve 
zorg vermijdt en verlicht het lijden via tijdige ontdekking, zorgvuldige beoordeling 
en behandeling van pijn en andere problemen, zij het fysieke, psychische, sociale of 
spirituele problemen1. Palliatieve zorg kan betrekking hebben tot het hele zorgtraject 
en wordt dus niet enkel toegepast bij het levenseinde. Dit vereist een multidisciplinaire 
ondersteuning van zowel de patiënten en hun omgeving als hun zorgverleners.  

Palliatieve zorg is een essentiële component van zorg bij kanker2. Hoewel palliatieve zorg 
bij kankerpatiënten vaak wordt geassocieerd met vergevorderde kankers wordt o.a. door 
de WGO aangeraden om palliatieve zorg vroeg in het verloop van de ziekte op te starten. 
Deze aanbeveling wordt ook gemaakt door de ‘American Society of Clinical Oncology’ 
(ASCO) die stelt dat patiënten met een ongeneeslijke kanker vroeg in het verloop van de 
ziekte, gelijktijdig met een actieve behandeling, naar interdisciplinaire palliatieve zorg- 
teams verwezen zouden moeten worden. Die aanbeveling kwam tot stand na een systema-
tische evaluatie van de bestaande literatuur. Daaruit bleek dat een vroege integratie van 
palliatieve zorg zorgt voor een hogere levenskwaliteit van patiënten, minder agressieve 
behandeling aan het levenseinde, een langere overleving, meer tevredenheid over de 
verstrekte zorg en een gedaald gebruik van chemotherapie3. 

De vroege integratie van palliatieve zorg in het oncologische traject heeft ook een invloed 
op de kosteneffectiviteit van palliatieve zorg. Door het vermijden van intensieve, dure 
en vaak niet-nuttige behandelingen in de terminale fase wordt de levenskwaliteit van de 
patiënt bevorderd en worden de kosten voor het gezondheidszorgsysteem beperkt. Deze 
vroege integratie kent echter een moeizame implementatie en verschillende obstakels 
kunnen hiervoor geïdentificeerd worden, o.a.: behandelende artsen met een gebrek aan 
tijd en expertise om deze gesprekken te voeren; mispercepties omtrent palliatieve zorg 
en terminale zorg bij zowel zorgprofessionals, patiënten als de algemene bevolking4,5.

Binnen dit domein van de barometer zullen inzichten gebruikt worden die niet steeds 
specifiek betrekking hebben tot palliatieve zorg bij kankerpatiënten. Desalniettemin geven 
studies aan dat de prevalentie van palliatieve zorg gerelateerde noden bij kanker en niet- 
kankerpatiënten vergelijkbaar zijn6.

Voor het meer specifieke domein van pediatrische palliatieve zorg bestaan er voor vele 
van de aangehaalde onderwerpen in dit hoofdstuk belangrijke verschillen. In dit hoofdstuk 
zullen hiervoor aanbevelingen geïntegreerd worden die geformuleerd werden door  
de Belgian Paediatric Palliative Care-group (BPPC).
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6.1.1 PALLIATIEVE ZORG IN BELGIË

De palliatieve zorg die verstrekt wordt en de organisatie errond is van hoge kwaliteit in 
België. In 2016 rangschikte een studie7 landen uit de Europese Unie naar de mate van 
palliatieve zorg ontwikkeling. Ontwikkeling werd hierbij gedefinieerd als een combinatie 
van relevante diensten (middelen) en de capaciteit om middelen verder uit te breiden 
in de toekomst (vitaliteit). België stond als tweede op deze ranglijst vermeld, na het 
Verenigd Koninkrijk7. Ook de Quality of Death Index 2015, een meetinstrument voor de 
kwaliteit van palliatieve zorg in 80 landen, plaatste België met een vijfde plaats, hoog op 
de ranglijst8. 

Federale en regionale bevoegdheden
In België zijn relevante bevoegdheden voor palliatieve zorg verdeeld over verschillende 
beleidsniveaus. Sinds de staatshervorming van 2014 werden heel wat bevoegdheden over- 
geheveld van het federale niveau naar de Gewesten. Het federale niveau staat vandaag 
nog steeds in voor de financiering van de palliatieve zorg die verstrekt wordt in de zieken-
huizen en ook voor de terugbetaling van medicatie. Op federaal niveau bevindt zich verder 
ook de evaluatiecel palliatieve zorg9, bestaande uit vertegenwoordigers van de federaties 
voor palliatieve zorg, de verschillende mutualiteiten en verschillende externe experten. 
Tweejaarlijks wordt door deze evaluatiecel een uitgebreid evaluatierapport opgesteld 
omtrent palliatieve zorg in België9. Voor wat betreft de organisatie en financiering van  
palliatieve zorgdiensten buiten het ziekenhuis, dragen de Gewesten de relevante verantwoor-
delijkheden. De overheden van de Gewesten werden naar aanleiding van de 6de staats- 
hervorming verplicht om reeds bestaande wetgeving te integreren en de financiering te 
organiseren van o.a. de samenwerkingsverbanden, de multidisciplinaire begeleidingsequipes 
(MBEs) en de palliatieve dagcentra10. 

Organisatie van de palliatieve zorg in België
Het palliatieve zorgmodel in België kan als een ‘emancipatorisch model’ omschreven 
worden11. In 1995 werden palliatieve Netwerken of samenwerkingsverbanden erkend  
(15 in Vlaanderen, 1 in Brussel, 8 in Wallonië en 1 in de Duitstalige Gemeenschap) om  
samenwerking tussen verschillende zorgvoorzieningen en zorgprofessionals te 
bevorderen12. Deze Netwerken bestrijken geografisch omlijnde gebieden en kennen 
verschillende wettelijk bepaalde verantwoordelijkheden: het informeren van de bevolking, 
de samenwerking tussen verschillende partners bevorderen, het organiseren van vormingen  
voor zorgprofessionals, het ondersteunen en helpen organiseren van vrijwilligerswerk en 
het verzamelen van cijfers en het evalueren van palliatieve diensten. Dit dus alles met 
het ideaal om palliatieve zorg zo laagdrempelig en zo dicht mogelijk bij huis te kunnen 
aanbieden. 

Naast samenwerkingsverbanden zijn er in België ook drie overkoepelende federaties voor 
palliatieve zorg. Deze federaties fungeren als kennis- en expertisecentra en dragen bij tot 
de verbetering van de kwaliteit van palliatieve zorg door o.a. opleidingen te organiseren 
voor zorgprofessionals, een maatschappelijk draagvlak voor palliatieve zorg te creëren en  
de palliatieve sector te vertegenwoordigen bij beleidsvorming op de verschillende bestuurs- 
niveaus in België9. 
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Elke patiënt in België heeft recht op palliatieve zorg bij de begeleiding van het levenseinde13.  
Palliatieve zorg kan door iedereen worden gestart: de huisarts, de specialist, zijn 
omgeving of eender welke betrokken zorgprofessional. Deze palliatieve zorg kan in 
verschillende settings verstrekt worden. 

In ziekenhuizen werden twee structuren voor palliatieve zorg ontwikkeld: de Sp-diensten 
voor palliatieve zorg en de palliatieve functie in ziekenhuizen. De Sp-diensten bevinden zich 
in palliatieve zorgeenheden met tussen de 6 en 12 Sp-bedden, in 2017 waren er zo’n 379 
erkende bedden in België. In deze eenheden wordt aan patiënten een individuele totaalzorg 
aangeboden door een multidisciplinair team waarbij de medische leiding berust bij artsen met 
specifieke ervaring in de palliatieve zorg. Ter ondersteuning van palliatieve patiënten die niet in 
een Sp-dienst verblijven, werd de palliatieve functie in het ziekenhuis ontwikkeld. Deze functie 
omvat alle activiteiten die noodzakelijk zijn en wordt ingevuld door een pluridisciplinair team 
onder leiding van de hoofdgeneesheer en de hoofdverpleegkundige. Dit team wordt verder ook 
bijgestaan door een mobiele equipe die fungeert als palliatief support team (PST). 

Palliatieve zorg kan ook in de thuisomgeving verstrekt worden. Om de nodige expertise 
hierbij aan bod te laten komen kunnen zorgprofessionals uit de eerste lijn rekenen op 
bijkomende expertise en ondersteuning van MBE’s. In 2017 waren er 28 equipes die een 
overeenkomst hebben afgesloten met het Verzekeringscomité van het RIZIV. Zij staan 
in overleg met de betrokken zorgverleners, bv. verpleegkundigen, huisarts, apotheker, 
psycholoog, kinesitherapeut, sociaal assistent. Deze equipes zijn steeds verbonden aan de 
samenwerkingsverbanden voor palliatieve zorg. Als aanvulling op thuiszorg bestaat er 
de mogelijkheid voor deze patiënten om zorg en ondersteuning te krijgen in dagcentra 
voor palliatieve zorg. Deze centra bieden de patiënten een zorg die aangepast is aan de 
individuele noden van de patiënt, die gespecialiseerd is en die (tijdelijk) niet verstrekt 
kan worden in de thuisomgeving. Op deze manier wordt bijgedragen aan het fysieke en 
mentale comfort van zowel de patiënt als zijn of haar omgeving en worden onnodige 
ziekenhuisopnames vermeden.  

Pediatrische palliatieve zorg  
Hoewel de definities en principes van palliatieve zorg gelden voor de hele levenspanne 
vereist pediatrische palliatieve zorg aandacht voor fysieke, psychosociale, ethische, 
spirituele, relationele en ontwikkeling-gerelateerde kenmerken die uniek zijn voor kinderen14. 

In België bestaan er 8 erkende kinderhaemato-oncologische centra die kinderen met kanker 
behandelen en die aan de normen die werden vermeld in het desbetreffende K.B. van 2 april 
2014 voldoen15. Verbonden aan vijf van de grote kinderoncologische centra zijn er vijf erkende16 
Pediatrische Liaison teams die vroeg betrokken worden in het zorgtraject van kinderen en 
jongeren. In samenwerking met de behandelende arts en de multidisciplinaire teams zorgen 
de pediatrische liaisonequipes voor een goed getimede en kindergerichte pijn- en symptoom-
controle en komen ze tegemoet aan de emotionele, psychosociale en spirituele noden van zowel 
de patiënt als zijn omgeving zowel binnen als buiten een ziekenhuis.  

Naast pediatrische liaisonequipes bestaan er ook respijteenheden. Deze eenheden ontvangen 
jonge palliatieve patiënten voor een periode van minstens 1 dag en nacht tot 32 dagen en 
nachten in totaal per jaar. Op deze manier bieden de respijteenheden een adempauze aan de 
ouders en de naaste omgeving gedurende de periode waarin het kind thuis behandeld wordt. 
Ze garanderen de continuïteit van de gespecialiseerde verzorging waaraan de patiënten nood 
hebben door, indien nodig, te overleggen en samen te werken met de behandelende artsen en 
andere zorgprofessionelen.  
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In 2015 werd de Belgian Pediatric Palliative Care (BPPC) Group opgericht naar aanleiding van 
de nood tot ruim overleg tussen verschillende pediatrische liaisonteams en andere zorgpro-
fessionals binnen de pediatrische zorgsector. De BPPC-groep staat in voor de professionali-
sering van de pediatrische palliatieve zorg en werkt aan de zichtbaarheid van de pediatrische 
palliatieve zorg via het ontwikkelen van de richtlijn “pediatrische palliatieve zorg”, de ontwik-
keling van een website, op te treden als informatiecentrum en het faciliteren van uitwisseling 
van expertise. 

6.2 Totaalzorg
6.2.1 VROEGE INTEGRATIE VAN PALLIATIEVE ZORG  

De vroege en systematische integratie van palliatieve zorg in het oncologisch traject 
van de patiënt zorgt voor een verhoogde levenskwaliteit bij patiënten met een 
vergevorderde kanker vergeleken met patiënten die op een niet systematische wijze 
palliatieve zorg gesprekken hebben17.

Om een beeld te krijgen van de mate waarin palliatieve zorg op het gepaste moment 
wordt verstrekt aan kankerpatiënten kan gekeken worden naar factoren die geassocieerd 
worden met gepaste of ongepaste zorg aan het levenseinde, bv. naar de mate waarin 
chemotherapie werd toegepast in de laatste 14 of 30 dagen van het leven18. Chemo- 
therapie in de laatste 14 dagen van het leven bij kankerpatiënten in België kwam minder 
vaak voor (8,6%) dan standaarden (10,0%) die in literatuur worden teruggevonden19. 
Echter, wanneer gekeken wordt naar de laatste 30 dagen van het leven kan worden 
waargenomen dat in België, vergeleken met resultaten uit een studie van 7 andere 
landen, chemotherapie vaker (17,2%) wordt toegepast bij kankerpatiënten. Hoewel de 
studie erkent dat socio-demografische factoren (bv. leeftijdsverdeling van de bevolking) 
een invloed kunnen hebben op deze vergelijkingen, suggereren de resultaten wel een 
overmatig gebruik van chemotherapie bij het levenseinde in België en dat er ruimte is 
voor verbetering voor wat betreft de proportie van kankerpatiënten die gespecialiseerde 
palliatieve zorg krijgen bij het levenseinde18. 

Verder kan ook gekeken worden naar het aantal patiënten dat palliatieve zorg kreeg en 
naar patiënten die stierven binnen één week na de start van palliatieve zorg vergeleken 
met het totale aantal terminale kankerpatiënten aan wie palliatieve zorg verstrekt werd 
in dat jaar. In het KCE rapport uit 201920 omtrent de prestatie van het Belgische gezond-
heidszorgsysteem werden deze indicatoren berekend op basis van data uit 2015. In België 
kregen 53,4% van alle terminale kankerpatiënten die in dat jaar stierven palliatieve zorg 
en bij 18,4% van deze patiënten werd palliatieve zorg slechts opgestart binnen één week 
voor het overlijden. 
In de hierboven vermelde cijfers kunnen ook regionale verschillen waargenomen worden20. 
Er kan gesteld worden dat in Vlaanderen vaker gepaste zorg, gericht op comfort, en 
minder vaak ongepaste zorg, gericht op genezen of het verlengen van het leven, wordt 
geboden aan het levenseinde vergeleken met Wallonië en Brussel18. Dit wordt ook 
bevestigd door eerder uitgevoerd onderzoek21. 
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Zowel de experten als de beschikbare gegevens geven aan dat er ruimte is voor 
verbetering voor wat betreft de vroegere integratie van palliatieve zorg bij kanker- 
patiënten met een vergevorderde ziekte.  

Palliative Care Indicator Tool (PICT) en palliatief statuut
In België werden in 2018 nieuwe criteria vastgelegd voor de toekenning van een palliatief 
statuut aan patiënten22. Patiënten met een palliatief statuut genieten van een afschaffing 
van remgeld bij de huisarts, bij bepaalde verstrekkingen door de thuisverpleging en 
bij bepaalde verstrekkingen van de kinesitherapeut. Ook wordt bij erkenning van het 
palliatief statuut een extra maandelijkse toelage mogelijk gemaakt voor specifieke kosten 
gerelateerd aan de palliatieve zorg (palliatief forfait) alsook een maandelijkse vergoeding 
voor niet-medische kosten (zorgverzekering). Verder wordt via de erkenning ook de 
mogelijkheid geboden om een MBE in te schakelen en zorg te krijgen in een dagcentrum. 
Tot voor 2018 werd een palliatief statuut toegekend louter op basis van de levens-
verwachting (tussen 24 uur en 3 maanden). Met het K.B. van 21 oktober 201822 worden de 
criteria ter toekenning van dit palliatief statuut gebaseerd op zowel de levensverwachting 
(6 tot 12 maanden) als de kwetsbaarheid van de patiënt. 

Volgend hierop werd door de Federale Evaluatiecel Palliatieve zorg in samenwerking met 
de palliatieve zorgsector een meetinstrument ontwikkeld: de Palliative Care Indicator 
Tool (PICT)23. Het zijn de kwetsbaarheidscriteria die in dit instrument aan bod komen die 
ook werden opgenomen in het K.B. van 21 oktober 201822. De PICT maakt het mogelijk 
om tijdig over toekomstige palliatieve zorg te kunnen spreken met zowel de patiënt 
als met zijn of haar omgeving. In het instrument worden verder ook de zorgnoden in 
kaart gebracht wat een getrapte zorg mogelijk maakt die afgestemd kan worden op de 
individuele noden van de patiënt. Tijdens de werkgroepen werden ook het belang en het 
potentieel van dit instrument benadrukt door de experten. Hoewel de ontwikkeling ervan 
als een positieve evolutie wordt beschreven, dienen er volgens de experten bijkomende 
stappen genomen worden om de PICT in de praktijk te integreren. Het gebruiken van de 
PICT zou het startpunt moeten vormen van de integratie van palliatieve zorg. 

Binnen de pediatrische palliatieve zorg is er tevens de nood aan een meetinstrument om 
een pediatrische palliatieve zorg patiënt te helpen identificeren. Hierbij is de PICT niet het 
ideale instrument maar de ‘Paediatric Palliative Screening Scale (PaPaS Scale)’ biedt een 
goed alternatief aan welke eerst en vooral op grotere schaal in België gevalideerd dient  
te worden24. 

Voorafgaande Zorgplanning (VZP)
Voorafgaande Zorgplanning (VZP) (Advanced Care Planning (ACP)) is een proces van 
reflectie en communicatie met betrekking tot de waarden en wensen van een persoon voor 
wat betreft toekomstige gezondheidsproblemen en zorgvoorkeuren in situaties waarbij 
men niet meer over de mogelijkheden beschikt om zelf behandelingen of zorg goed te 
keuren of te weigeren25. Het vereist de nodige tijd om zich te vergewissen van alle mogelijk- 
heden van zorg bij het levenseinde en meerdere contacten met zorgprofessionals zijn 
hierbij aangewezen26 alsook een betere communicatie die tot een doelgericht proces van 
zorg en ondersteuning leidt27. Bij patiënten die deelnemen aan vroegtijdige zorgplanning  
is de kans groter dat hun wensen gekend zijn en gevolgd worden bij het levenseinde. 
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Tijdens de werkgroepsessies werd door de experten aangegeven dat in België vroeg- 
tijdige zorgplanning vaker aan bod moet komen. Uit de gezondheidsenquête van 2013 
blijkt dat 94% van de mensen wenst dat de arts hen voldoende informeert in geval van 
levensbedreigende ziekte en slechts 12% opteert ervoor om het leven zo lang mogelijk 
te verlengen, zelfs als dit meer pijn en ongemak zou betekenen. Een peiling in 2009 bij 
huisartsen maakte echter duidelijk dat in België slechts 25% van de niet-plots over- 
ledenen ooit met hun huisarts een gesprek hebben gevoerd over hun voorkeuren bij het 
levenseinde. Dit was aanzienlijk minder dan in Nederland waarbij dit 47% bedroeg28. Uit 
onderzoek blijkt ook dat twee derde van terminale patiënten levensverlengende behande-
lingen wenst te bespreken met zijn arts maar dat slechts een klein deel deze gesprekken 
effectief voert omdat ze verwachten dat de arts deze gesprekken initieert29. 

Ook zorgprofessionals erkennen het belang van dergelijke gesprekken maar geven aan 
weinig effectieve voorafgaande zorgplanning-gesprekken te voeren. De voornaamste 
barrières hiervoor zijn een gebrek aan tijd en opleiding5. 

Deze inzichten hebben geleid tot het ontwikkelen van een richtlijn vroegtijdige 
zorgplanning (VZP) die adviezen formuleert over de praktische toepassing en het 
verloop van VZP bij de wilsbekwame volwassen patiënt. Deze werd gepubliceerd door de 
federaties Palliatieve Zorg in 201430. 

Om een antwoord te bieden op het gebrek aan tijd werd in 2020 het honorarium 
verhoogd tot 90 euro31. Vanaf september 2021 kan éénmalig gebruik gemaakt worden 
van een nomenclatuurnummer (103692) voor VZP32,33. In het Vlaamse regeerakkoord 
werd tevens ook een Vlaamse Actieplan aangekondigd inzake vroegtijdige zorgplanning, 
palliatieve zorg en levenseinde zorg. Het is echter nog uitkijken naar de verdere stappen 
die zullen genomen worden om dit te verwezenlijken.  

Ondanks de hierboven vermelde initiatieven moet er volgens de experten die deelnamen 
aan de werkgroepen nog meer worden ingezet op vroegtijdige zorgplanning. Dit wordt 
ook beaamd door de drie federaties palliatieve zorg die het belang van een verdergaande 
integratie en implementatie van vroegtijdige zorgplanning duidelijk benadrukken34, 35,33. 

Specifiek met betrekking tot de nomenclatuur voor voorafgaande zorgplanning wordt 
gesteld dat hierbij rekening gehouden moet worden met het feit dat voorafgaande 
zorgplanning een continu proces is dat tijd vraagt en dus meerdere consultaties vereist. 
Verder wordt het ook belangrijk geacht dat men kan verzekeren dat de gesprekken 
kwaliteitsvol zijn, hier dient verder over gereflecteerd te worden.  

Ook voor wat betreft de pediatrische palliatieve zorg acht de BPPC-groep het waardevol 
dat de voordelen van systematische vroegtijdige zorgplanning worden onderzocht binnen 
de pediatrische populatie in België.  
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Beeld van palliatieve zorg bij zorgprofessionals en bij de bevolking  
Naast tijd en expertise beïnvloeden ook de percepties van zorgprofessionelen, patiënten 
en de algemene bevolking de mate waarin voorafgaande zorgplanning-gesprekken 
plaatsvinden maar ook de mate waarin palliatieve zorg tijdig aan bod komt in het oncolo-
gisch traject van patiënten5,3. Sommige zorgprofessionals zien palliatieve zorg nog 
steeds als zorg die voornamelijk gericht is op het beheren van symptomen bij terminale 
patiënten. Deze zorgprofessionals overwegen palliatieve zorg pas nadat alle curatieve 
opties zijn overwogen en toegepast. De aanwezigheid van dergelijke mispercepties 
worden door verschillende studies ondersteund4. 

Het wordt erkend door de experten die deelnamen aan de werkgroepen dat bij 
zorgprofessionelen in België palliatieve zorg nog veel te vaak wordt uitgesteld en dat 
deze mispercepties hier aan de basis zouden liggen. Cijfers die dit inzicht ondersteunen 
zijn echter niet beschikbaar voor België. Deze percepties dienen aangepakt te worden en 
sensibiliseringscampagnes gericht aan zorgprofessionals worden daarbij van essentieel 
belang geacht. Echter, alvorens dergelijke campagnes ontwikkeld en verspreid kunnen 
worden dienen de percepties bij zorgverleners in kaart gebracht te worden.   

Niet enkel de percepties van zorgprofessionelen zijn van belang maar ook de percepties 
van patiënten en de algemene bevolking beïnvloeden de mate waarin palliatieve zorg 
op een gepaste wijze wordt verleend. Er kan gesteld worden dat de percepties omtrent 
palliatieve zorg nog niet adequaat in kaart werden gebracht in België en dat onderzoek 
daartoe noodzakelijk is. Ondanks een gebrek aan kennis, werden de laatste jaren 
verschillende initiatieven opgezet om kennis te verhogen bij de bevolking m.b.t. pallia-
tieve zorg. Het Palliatief Debat is een project ontwikkeld door Kom Op Tegen Kanker 
dat als doel heeft om een breed maatschappelijk debat te organiseren over hoe de zorg 
bij levensbeperkende ziektes, waaronder kanker, georganiseerd dient te worden. In een 
tussentijds rapport van dit project wordt ook de nood aan het verhogen van kennis bij  
de bevolking door middel van sensibiliseringscampagnes aangegeven36. 

Culturele opvattingen omtrent pijn en het levenseinde kunnen de houding van de patiënt 
en diens voorkeuren omtrent de zorg bij het levenseinde beïnvloeden37. Palliatieve 
zorgverstrekking in een multiculturele maatschappij vereist dan ook dat de betrokken 
zorgprofessionals over de nodige kennis en competenties beschikken om patiënten met 
diverse achtergronden te verstaan en respectvol te ondersteunen bij het levenseinde38. 
Tijdens de werkgroepen werd door de experten aangehaald dat in België hier meer 
aandacht aan geschonken dient te worden. Het zou wenselijk zijn een bevraging te 
organiseren om een beeld te krijgen van de mate waarin zorgprofessionals reeds met 
dergelijke verschillen geconfronteerd werden en wat volgens hen nodig is om hier beter 
op in te kunnen spelen. Door de experten werd tijdens de werkgroepen alvast aangegeven 
dat het uitbreiden van de interculturele en meer algemene diversiteitsvaardigheden die 
aan bod komen tijdens de opleidingen van de betrokken zorgprofessionals wenselijk is.  

Het sociale stigma rond palliatieve zorg beperkt ook de toegang van kinderen tot de 
pediatrische liaisonteams. Volgens de BPPC-groep, is er nood aan bewustmakings- en  
informatiecampagnes over pediatrische palliatieve zorg die zich zouden moeten richten 
tot de betrokken zorgteams, zowel binnen als buiten de ziekenhuizen, en de algemene 
bevolking. 
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6.2.2 EXPERTISE IN PALLIATIEVE ZORG  

De verscheidenheid van aspecten die bij palliatieve zorg aan bod dient te komen, 
vereist een multidisciplinaire aanpak waarbij een groot aantal verschillende zorg- 
verleners aan bod komt. De volgende zorgverleners kunnen van belang zijn bij een 
goede palliatieve zorgverstrekking39 : 

• (medische) oncologen, 

• palliatieve zorg specialist, 

• huisartsen,

• (thuis)verpleegkundigen, 

• kinesitherapeuten,

• psychologen,

• sociaal werkers,

• diëtisten,

• naasten,

• vrijwilligers.

Hoewel de wettelijke basis een multidisciplinaire omkadering van palliatieve patiënten 
voorziet40, zijn gegevens om te achterhalen hoe de actieve palliatieve zorgteams 
effectief zijn samengesteld in België niet voorhanden. Hoewel we dit dus niet kunnen 
staven werd tijdens de werkgroepsessies aangegeven dat voor de meeste aspecten van 
totaalzorg voor palliatieve patiënten er in de meeste settingen gepaste zorgprofessionals 
beschikbaar zijn. Een bevraging van 620 kankerpatiënten uit 2016 in het UZ Gent toonde 
aan dat bij patiënten die een niet-curatieve, levensverlengende behandeling kregen 
of geen behandeling meer kregen, respectievelijk 18,6% en 20,0% van de patiënten 
aangaven dat ze spirituele/existentiële noden hadden die onbeantwoord bleven41. Deze 
vorm van ondersteuning kan voorzien worden door psychologen maar ook door alle 
andere betrokken zorgverleners, die op frequente basis in contact staan met de patiënten 
en dus ook een band kunnen opbouwen met patiënten. Om dit op een kwaliteitsvolle 
manier te doen is de nodige expertise vereist. Volgens de deelnemende experten dient 
hiertoe voornamelijk meer ingezet te worden op algemene communicatievaardigheden 
tijdens de basisopleidingen van de relevante zorgprofessionals.  

Ook werd de rol van vrijwilligers benadrukt bij de spirituele en existentiële ondersteuning 
van patiënten. Vrijwilligers geven namelijk zelf aan hierrond te kunnen en te willen werken 
en onderzoek toont aan dat er nog potentieel is om vrijwilligerswerk uit te breiden in 
België42. Om dit op een efficiënte manier te organiseren zou er nagedacht moeten worden 
over het opzetten van een community-based vrijwilligersplatform dat ondersteund wordt 
door de sector. Inspiratie kan hiervoor gehaald worden bij de ‘compassionate cities43.  
Deze term verwijst naar gemeenschappen waar ernstige ziekte, overlijden, verlies en rouw 
niet gemarginaliseerd worden maar waar er actief aan netwerkvorming wordt gedaan 
tussen een groot aantal actoren om mensen die hiermee geconfronteerd worden actief te 
ondersteunen en te begeleiden. Deze netwerken kunnen bestaan uit o.a. het lokale bestuur, 
scholen, geloofsgemeenschappen, vrijwilligers, etc. In 2020 engageerde Brugge zich ertoe 
om de eerste compassionate city te worden in België44. 

Tijdens de werkgroepen werd door de experten gesteld dat palliatieve zorg en meer 
specifiek, communicatievaardigheden bij palliatieve zorg, slechts in een beperkte mate 
aan bod komt in de basisopleidingen. 
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Dit terwijl vele zorgprofessionals in hun professionele loopbaan in contact komen met pallia-
tieve patiënten. Zo spelen huisartsen een belangrijke rol bij de opvolging van patiënten in 
een palliatief traject maar beschikken zij niet steeds over de juiste kennis en expertise.

Naast het voorzien van meer theorie in de basisopleiding, zou volgens de experten het 
voorzien van verplichte stages in de palliatieve zorg een grote bijdrage kunnen leveren bij 
het versterken van de competenties van artsen. Verder werd ook een specifiek voorstel 
naar voren gebracht tijdens de werkgroepen dat een verdere denkoefening verdient: er zou 
een specialisatie voor artsen voorzien kunnen worden. Palliatieve patiënten zouden dan 
naar dergelijke gegradueerde huisartsen verwezen kunnen worden wanneer palliatieve zorg 
gestart wordt. Echter, de volgende kanttekening dient ook in rekening gebracht te worden: 
het zou voor patiënten niet evident kunnen zijn om op dergelijk cruciaal moment afstand te 
nemen van een huisarts waarmee ze reeds lange tijd een persoonlijke band onderhouden. Het 
garanderen van de continuïteit van de zorg voor de patiënt is namelijk van essentieel belang. 

Het schenken van meer aandacht aan palliatieve zorg tijdens de basisopleidingen zou kunnen 
helpen bij het verkleinen van de kloof tussen generalistische en gespecialiseerde palliatieve 
zorg in België. Het verschil hiertussen is groot volgens de experten en de tandemfunctie 
tussen de twee is essentieel om palliatieve zorg van hoge kwaliteit te kunnen verstrekken. 
Om deze tandemfunctie te versterken is zowel adequate kennis omtrent palliatieve zorg bij 
zorgprofessionals uit de eerste lijn nodig, alsook dienen alle betrokken zorgprofessionals 
op de hoogte te zijn van elkaars verantwoordelijkheden en competenties. Dit laatste 
wordt door de experten als werkpunt beschreven. Om een goede coördinatie te kunnen 
waarborgen en om gepaste verwijzingen, op de juiste momenten, te kunnen organiseren 
tussen zorgverleners, is het van belang dat alle zorgverstrekkers op de hoogte zijn van alle 
mogelijke types zorg en ondersteuning die in België geleverd kunnen worden

Het beperkt aanwezig zijn van palliatieve zorg als onderdeel in de basisopleidingen van 
zorgprofessionals kunnen we echter niet staven met data. Tijdens de uitwerking van dit 
project bleek dat het verzamelen van informatie omtrent de inhoud van de opleidingen erg 
moeilijk is. Dit werd ook bevestigd door verschillende experten tijdens de werkgroepen die 
hier eerder al pogingen toe hadden ondernomen die geen resultaat opleverden. Volgens 
de experten is het echter belangrijk om hier meer inzichten omtrent te verwerven. Dit zou 
in de toekomst in kaart gebracht dienen te worden en onderzoek hiernaar is wenselijk. De 
resultaten hiervan kunnen dan vergeleken worden met de aanbevelingen van de EAPC45. 

In België kunnen verpleegkundigen een erkenning verkrijgen voor een bijzondere deskundig- 
heid in de palliatieve zorg. De criteria hiervoor werden geïntroduceerd via ministerieel besluit 
(8 juli 2013)46,47. Uit de jaarstatistieken, gepubliceerd door de FOD-gezondheid, blijkt dat in 2020 
1018 verpleegkundigen beschikten over een bijzondere erkenning in de palliatieve zorg48. 

Al dan niet in samenwerking met een hogeschool of vormingscentrum worden door de 
Netwerken voor palliatieve zorg ook referentenopleidingen georganiseerd. Voor artsen 
worden ook basisopleidingen en voortgezette opleidingen palliatieve zorg aangeboden door 
o.a. de Federaties voor Palliatieve Zorg in samenwerking met de universiteiten. In tegen- 
stelling tot in andere Europese landen, bestaat er voor artsen in België echter geen mogelijk- 
heid om als arts-specialist erkend te worden in de palliatieve zorg. Het invoeren van een 
dergelijke specialisatie werd reeds meermaals bekeken door de bevoegde autoriteiten maar 
steeds werd er beslist om dit niet te organiseren in België. 
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Volgens de experten die deelnamen aan de werkgroepen zou het organiseren van deze speciali- 
satie kunnen helpen bij het verhogen van de kwaliteit van de palliatieve zorg en indirect kunnen 
helpen bij het geven van meer erkenning aan de palliatieve zorgsector. Toch lijken de meningen 
rond dit onderwerp verdeeld. Zo wordt onder meer gesteld dat alle artsen meer vertrouwd 
dienen te zijn met deze materie en dit niet enkel voorbehouden zou moeten worden voor specia- 
listen. Zo kan ook de continuïteit van de zorg voor palliatieve patiënten gewaarborgd worden. 
Hoewel er geen duidelijke consensus volgde uit de discussie omtrent dit onderwerp tijdens de 
werkgroepen werd er wel gepleit voor het heropstarten van een reflectie hierover. 

Met betrekking tot de pediatrische palliatieve zorg wordt door de BPPC-groep ook aanbevolen 
dat de basisopleidingen van artsen en verpleegkundigen systematisch aangevuld dienen te 
worden met algemene vormingen omtrent pediatrische palliatieve zorg. 

6.2.3 ZORG GERICHT OP DE NODEN

Alle patiënten, onafhankelijk van de gestelde diagnose, hebben recht op palliatieve zorg die 
afgestemd is op de individuele noden van de patiënt. Hiervoor is het essentieel dat de noden  
van de patiënt regelmatig beoordeeld en in kaart gebracht worden en dat instrumenten  
hiervoor beschikbaar zijn49. Het is niet duidelijk in welke mate frequente boordelingen van de 
zorgnoden worden uitgevoerd in België en welke instrumenten daartoe gebruikt worden. Tijdens 
de werkgroepen werd echter wel aangegeven dat beoordelingen van de zorgnoden meer en meer 
plaatsvinden hoewel het implementeren ervan maar moeizaam verloopt. Verder werd ook door 
de experten aangegeven dat het gebruik van instrumenten hiertoe ook variabel is naargelang 
de setting waarbinnen palliatieve zorg verstrekt wordt. In ziekenhuizen en woonzorgcentra zou 
dit namelijk eenvoudiger geïmplementeerd kunnen worden dan in bijvoorbeeld de thuiszorg. De 
huisarts draagt in deze setting een grote verantwoordelijkheid en zou niet steeds op de hoogte 
zijn van wat er allemaal kan of mogelijk is. Om dit aan te kaarten zou volgens de experten de rol 
van de mobiele equipes versterkt kunnen worden. Zij kunnen dan verantwoordelijk zijn voor de 
organisatie van de individuele zorg van de patiënt. 

Een instrument dat kan dienen voor de beoordeling van de zorgnoden is de PICT. Zoals eerder 
vermeld bestaat deze uit twee delen, één deel voor de identificatie van de palliatieve patiënt 
en de toekenning van het palliatief statuut en één deel dat de ernst van de noden van de 
patiënt in kaart brengt. Dit laatste deel laat toe om drie verschillende palliatieve statuten 
te onderscheiden: een volledig statuut, een verhoogd statuut en een eenvoudig statuut. Dit 
onderscheid wordt gemaakt op basis van de levensverwachting en de ernst van de noden, 
gebaseerd op 24 criteria gerelateerd aan: de leeftijd, het type evolutie, de comorbiditeit(en), de 
symptomatologie, de zorg, de psychosociale toestand en de graad van afhankelijkheid van de 
patiënt. Ook het BelRai instrument (palliatieve screener) kan gebruikt worden om de zorgnoden 
van de palliatieve patiënt op te volgen50. 

Tot op heden wordt de PICT dus gebruikt ter identificatie van de palliatieve patiënt en niet per se 
ter beoordeling van de noden van de patiënt op frequente basis om de verstrekte zorg op af te 
stemmen. Tijdens de werkgroepen werd echter door de experten aangegeven dat de PICT zou 
kunnen dienen als instrument om op een frequente basis de zorgnoden van patiënten in kaart 
te brengen en de zorg af te stemmen op de individuele noden van de patiënt. Aanvullend hierop 
zouden deze beoordelingen geregistreerd dienen te worden, niet enkel voor onderzoeksdoel- 
einden maar ook opdat de graad van implementatie opgevolgd kan worden.   

Kankerbarometer - Editie 2021  —  14



6.3 Capaciteit voor palliatieve zorg   
 in België
Over het algemeen nam de werklast sterk toe in de laatste jaren van de gespecialiseerde 
teams voor palliatieve zorg (mobiele equipes binnen het ziekenhuis, multidisciplinaire 
begeleidingsequipes (MBE), palliatieve zorgeenheden). Dit wordt toegeschreven aan de 
demografische evolutie van de bevolking, de vergrijzing en de bevoorrechte en betere 
toegang tot de palliatieve zorg nog voor het levenseinde51. Dit maakt dat het van essentieel 
belang is dat er middelen ter beschikking worden gesteld aan de palliatieve zorgsector. 
Dit blijkt uit de budgettaire analyses van de federale evaluatiecel palliatieve zorg (2017)9 
m.b.t. de financiering van het personeel en de samenstelling van de wettelijke vastgelegde 
personeelskaders. Hierbij worden verschillende werkpunten en aanbevelingen geformuleerd9. 
Deze worden herhaald in laatste rapport van de federale evaluatiecel palliatieve zorg 
(2020)51. De groeiende werklast in deze sector maakt dat ook voor de overkoepelende 
organisaties, zoals de samenwerkingsverbanden en de federaties voor palliatieve zorg, er 
bijkomende middelen nodig zijn om hun opdrachten te vervullen en hun plichten na te komen.  

Ook in de verschillende settings waar palliatieve zorg verstrekt wordt, lijkt er nood te zijn 
aan bijkomende middelen. Voor wat betreft de palliatieve functie in de ziekenhuizen kan 
gesteld worden dat deze versterkt moet worden. De financiering van de mobiele equipes in 
het ziekenhuis zijn sinds 2007 niet geëvolueeerd. Om aan de groeiende werklast tegemoet 
te komen en de continuïteit van de zorg te garanderen zou het personeelskader uitgebreid 
moeten worden. Verder zou er ook gegarandeerd moeten worden dat aan de zieken-
huizen toegekende middelen daadwerkelijk hun weg vinden naar de palliatieve functie. 
Bijkomende middelen moeten dus gepaard gaan met een striktere controle en definitie van 
de personeelskaders. De noodzaak van deze verificatie wordt ook door de experten erkend. 
De uitbreiding aan middelen zou kunnen leiden tot een algemene vermindering van kosten. 
Ook voor de palliatieve zorgeenheden (Sp-diensten) werden in het evaluatierapport uit 
202051 verschillende aanbevelingen geformuleerd. Met een vastgestelde toename van de 
behandelingstermijnen en het bestaan van wachtlijsten wordt aanbevolen dat het aantal 
Sp-bedden uitgebreid dient te worden. Het structurele tekort aan deze bedden werd door 
de drie federaties aangetoond en werd reeds beschreven in het evaluatierapport uit 201452 
en 20179. 

Ook bij de thuiszorg en de eerstelijnszorg zijn bijkomende investeringen wenselijk. De MBE’s, 
die in overleg staan met de eerste lijn, nemen een belangrijke plaats in bij de palliatieve zorg. 
Huisartsen in de eerste lijn hebben vaak erg weinig palliatieve patiënten in hun praktijk en 
beschikken niet altijd over de nodige expertise. De concrete ondersteuning van de MBE’s 
is dus van essentieel belang voor hen die palliatieve zorg aanbieden in de eerste lijn. De 
middelen voor deze equipes zouden verhoogd dienen te worden rekening houdend met de 
reële, evoluerende werklast51. 

Hoewel het merendeel van de patiënten verkiest om thuis palliatieve zorg te krijgen is dit  
niet steeds mogelijk. Verschillende redenen kunnen dit verhinderen: symptomen en bij- 
werkingen die niet in een thuissetting beheerd kunnen worden, te grote werklast voor 
de thuisverzorging bij te zware of complexe aandoeningen, te complex om continuïteit te 
verzekeren, geen beschikbare ondersteuning vanuit de omgeving van de patiënt, financiële 
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situatie die niet toelaat om de kosten van thuisverzorging te dekken. Voor de oudste leeftijds-
groepen van deze patiënten is het mogelijk om verzorgd te worden in een woonzorgcentrum. 
De anderen worden zo nodig, of bij een gebrek aan andere opties, doorverwezen naar het 
ziekenhuis.  

Eén manier om een antwoord te bieden op de noden van palliatieve patiënten die geen 
gepaste plaats vinden binnen de huidige structuren zou het toevoegen van een nieuwe setting 
zijn: Middle/Medium Care. 
Volgens de federale evaluatiecel palliatieve zorg53, zou deze setting bestemd moeten zijn 
voor patiënten die voldoen aan de criteria vooropgesteld in het K.B. van 21 oktober 201822 of 
specifieke behoeftes hebben en voor wie de zorg zich toespitst op comfort. In deze setting 
worden patiënten dan voorzien van medische zorg maar ook van psychologische en sociale 
ondersteuning door een multidisciplinaire ploeg en opgeleide vrijwilligers. Ook de naasten 
van de patiënt dienen er 24 uur per dag te kunnen worden ondergebracht en ze dienen een 
plek ter ontspanning te hebben. Een functionele en officiële verbinding moet bestaan met 
andere structuren binnen het palliatieve netwerk. Verder is de duur van het verblijf beperkt 
in tijd maar kan het verlengd worden wanneer de patiënt nog steeds voldoet aan de criteria. 
Drie complementaire modellen van medium care worden voorgesteld en beschreven in 
het rapport19: een “thuiszorg” model, een “woonzorgcentrum” model en een “ziekenhuis” 
model. Er dient dringend gestart te worden met het werk gericht op het reorganiseren van 
het palliatieve zorgsysteem door de integratie van deze nieuwe setting. In België bestaan er 
reeds verschillende initiatieven die een vorm van Middle/Medium care beogen, los van de 
drie vooropgestelde modellen. De meesten bevinden zich in een projectfase maar een aantal 
initiatieven zijn reeds operationeel (bv. Cité Serine54). In de eerste fase, binnen de visie van de 
federale evaluatiecel palliatieve zorg, dienen echter pilootprojecten georganiseerd te worden 
die de drie voorgestelde modellen uittesten19. 

6.4 Monitoring, evaluatie en   
 kwaliteitsbevordering
6.4.1 REGISTRATIE, MONITORING EN EVALUATIE  

Het is niet eenvoudig om de verstrekte palliatieve zorg volledig in kaart te brengen in 
België. Bij huisartsen wordt de verstrekte palliatieve zorg immers niet als dusdanig 
geregistreerd. Hetzelfde geldt voor de woonzorgcentra in België. Voor gespecialiseerde 
palliatieve zorg ligt dit echter anders. Volgens de experten zou het waardevol zijn om 
meer gedetailleerde gegevens bij te houden omtrent de uitgevoerde handelingen van 
de betrokken zorgprofessionals, zowel voor de gespecialiseerde palliatieve zorg als de 
palliatieve basiszorg. De overheid zou hierbij een belangrijke rol kunnen spelen door het 
gebruik van bepaalde nomenclatuurcodes mogelijk te maken, specifiek voor palliatieve 
zorgverstrekking, en op systematische wijze te monitoren. Deze gegevens zouden 
dan gebruikt kunnen worden voor onderzoeksdoeleinden maar zouden ook kunnen 
bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame cyclus van monitoring, evaluatie en 
kwaliteitsbevordering. Ook in het rapport van de federale evaluatiecel (2017) komt bij het 
formuleren van aanbevelingen steevast de nood naar meer cijfergegevens naar voor9. 
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Tijdens de bespreking van dit onderwerp binnen dit project werd verder ook het gebrek 
aangehaald aan geregistreerde Patient Reported Experience Measures en Outcome 
Measures (PREMs en PROMs). De experten benadrukten het belang van rekening te houden 
met de perspectieven van patiënten bij de evaluatie en aanpassing van huidige werkingen 
van palliatieve zorgstructuren. Volgens de experten moet hier werk van gemaakt worden en 
de nodige middelen voor uitgetrokken worden. Ook zou een systematisch gebruik van PREM 
en PROM vragenlijsten een gepaste registratietool vereisen. Zowel voor de klinische praktijk 
als voor onderzoek zou dit erg waardevol zijn. 

In een poging om een systeem uit te denken waarbij de kwaliteit van zorg gemeten en 
bevorderd kan worden, werd door de End-of-Life Research Group (VUB – Ugent) de QPAC 
indicatoren set55. ontwikkeld en uitgetest. 

De testfase van deze indicatoren set werd positief ervaren56 en verdere stappen ter 
implementatie op grote schaal in Vlaanderen worden gezet. In Brussel en Wallonië 
zijn dergelijke indicatoren sets echter niet aanwezig, hoewel ze door de experten die 
deelnamen aan de werkgroepen als noodzakelijk worden geacht. Een mogelijke oorzaak 
hiervoor zou een gebrek aan middelen zijn. Er is namelijk personeel met expertise nodig 
om deze vragenlijsten te verzamelen, samen te vatten, door te sturen en een continue 
opvolging te garanderen. In Wallonië is er daarbovenop geen onderzoeksgroep aanwezig, 
zoals de End-of-Life Care Research groep, met een specifieke focus op de palliatieve zorg. 
Dit is volgens de experten nochtans essentieel voor de ontwikkeling van gepaste vragen-
lijsten en academische ondersteuning dat een dergelijk kwaliteitsbevorderingsproces 
vereist. 

6.4.2 ONDERZOEK 

Tijdens de werkgroepen werd het duidelijk dat onderzoek naar palliatieve zorg in 
verhouding met onderzoek naar kanker in zijn totaliteit van erg weinig middelen 
kan genieten. Door de experten wordt alvast geopperd dat de uitbreiding van het 
aantal onderzoeksgroepen dat werkt binnen dit thema, zoals de End-of-Life Care 
Researchgroep, dient uitgebreid te worden. Meer wetenschappers die zich toespitsen 
op dit onderwerp binnen een universitaire setting zou een zeer reële bijdrage kunnen 
leveren aan de verbetering van de kwaliteit van palliatieve zorg in België. Hier zijn 
echter opnieuw meer middelen voor vereist.  

Tijdens de werkgroepen kwamen verschillende specifiekere onderwerpen binnen dit 
domein aan bod waar volgens de experten meer onderzoek naar gevoerd dient te 
worden. Zo dient er meer onderzoek te zijn naar palliatieve zorg bij kwetsbare groepen. 
Verder dienen percepties omtrent palliatieve zorg bij patiënten, zorgprofessionals en de 
algemene bevolking in kaart gebracht worden en communicatiestrategieën om taboes te 
doorbreken uitgedacht worden, etc.  

Deze inzichten zijn gebaseerd op de perspectieven van de experten die deelnamen 
aan de werkgroepen. Het is niet eenvoudig om een goed beeld te schetsen van alle 
onderzoeksprojecten die lopen binnen het domein van de palliatieve zorg. Dit is volgens 
de deelnemende experten een eerste noodzakelijke stap: een overzicht maken van alle 
onderzoeken naar palliatieve zorg in België. 
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6.5 Aanbevelingen  

Bevorderen van vroege integratie van palliatieve zorg  

Een verdergaande implementatie van de PICT kan ervoor zorgen dat palliatieve zorg tijdig 
wordt geïmplementeerd in het oncologische traject. Dit dient dan ook gefaciliteerd te 
worden. Ook mispercepties bij zorgprofessionelen omtrent palliatieve zorg kunnen deze 
vroege integratie belemmeren. Alvorens initiatieven hiervoor kunnen ontwikkeld worden, 
moeten deze accuraat in kaart gebracht worden. Dit gaat ook op voor de percepties van 
patiënten en de algemene bevolking.

Verder dient ook de kwaliteit van de vroege integratie gewaarborgd te worden. Hierbij is 
kwaliteitsvolle voorafgaande zorgplanning (VZP) van essentieel belang. De nomenclatuur 
die dergelijke gesprekken mogelijk maakt moet uitgebreid worden en opleidingen moeten 
meer inzetten op de vaardigheden, vnl. communicatieve vaardigheden, die VZP vereist.

Nood aan herziening van de opleidingen van de betrokken zorgprofessionals

Door de experten uit het veld wordt aangegeven dat palliatieve zorg uitgebreider aan  
bod zou moeten komen in de basisopleidingen van de betrokken zorgprofessionelen.,. 
Hierbij zou ook voldoende moeten worden stilgestaan bij spirituele en existentiële  
ondersteuning. Niet enkel bij de gespecialiseerde zorgprofessionelen maar ook bij bv. 
artsen en verpleegkundigen in de eerste lijn zou er meer aandacht moeten zijn voor de 
communicatieve en interculturele vaardigheden die nodig zijn om kwaliteitsvolle pallia-
tieve zorg te kunnen verstrekken. Het is niet duidelijk in welke mate palliatieve zorg  
reeds aan bod komt in de opleidingen van de betrokken zorgprofessionals in België.  
Dit in kaart brengen is dan ook een eerste noodzakelijke stap.   

Ook voor vrijwilligers, die een belangrijke rol kunnen spelen in de spirituele, existentiële 
en psychosociale ondersteuning van palliatieve patiënten, moet de nodige begeleiding en 
vorming worden voorzien. Er is immers nog potentieel om vrijwilligerswerk uit te breiden 
in België en dit kan een waardevolle bijdrage leveren aan de kwaliteit van palliatieve zorg.

Om een goede coördinatie te kunnen garanderen en om gepaste verwijzingen te 
kunnen maken moeten betrokken zorgprofessionelen ook op de hoogte zijn van elkaars 
verantwoordelijkheden en competenties en van alle types van zorg en ondersteuning die 
in België geleverd kunnen worden. Dit vraagt ook naar een duidelijke aftekening van het 
palliatieve zorgaanbod in België waarbij taken, verantwoordelijkheden en doelgroepen 
helder gedefinieerd zijn.  

Nood aan meer expertise in palliatieve zorg  

De bijdrage aan de kwaliteit van de palliatieve zorg in België door een erkende speciali-
satie voor artsen in de palliatieve zorg te voorzien, dient onderwerp te vormen van een 
uitgebreide denkoefening. Deze reflectie dient heropgestart te worden. Ook kunnen er 
in de opleidingen van betrokken zorgprofessionelen verplichte stages voorzien worden 
binnen de palliatieve zorg om de nodige ervaring en expertise te verzekeren.
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Nood aan meer onderzoek

In vergelijking met andere domeinen binnen de oncologie krijgt onderzoek (zowel  
klinisch, fundamenteel als translationeel) binnen palliatieve zorg aanzienlijk minder 
fondsen. Verandering hierin is wenselijk. Meer specifiek dienen de volgende  
onderwerpen onderzocht te worden: 

• percepties van zorgprofessionelen, 

• patiënten en de algemene bevolking omtrent palliatieve zorg, 

• multiculturele verschillen in (de percepties rond) palliatieve zorg, 

• palliatieve zorg bij kwetsbare groepen, 

• evaluatie van pilootprojecten voor de drie modellen van medium care, 

• en het implementeren van de nodige indicatoren sets om een cyclus van  
kwaliteitsbevordering op te stellen in Brussel en Wallonië.

Herziening van de financiering van palliatieve zorg  

Voor verschillende aspecten van palliatieve zorg in België kan gesteld worden dat de 
financiering erg gedateerd is. Met de stijgende werklast zijn er dan ook meer middelen 
nodig voor deze sector, zowel in de intra- als extramurale setting. Een uitgebreidere 
financiering dient dan ook rekening te houden met de reële, evoluerende werklast die  
ook een herziening van wettelijke personeelskaders vereist. Ook voor overkoepelende 
organisaties, zoals de drie federaties voor palliatieve zorg in België, zijn bijkomende 
middelen nodig zodat ze hun doelstellingen optimaal kunnen realiseren. Parallel aan  
deze bijkomende financiering zou er bij de middelen die aan ziekenhuizen toegekend 
worden ook strikter gecontroleerd dienen te worden of deze middelen daadwerkelijk  
hun weg vinden naar de palliatieve zorg.    
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ALGEMENE 
CONCLUSIES 
Op basis van de verschillende bronnen die gebruikt werden bij het opstellen van 
de kankerbarometer 2021 (literatuur, experten, patiënten en epidemiologische 
data) werden de onderstaande vaststellingen en aanbevelingen samengebracht. 
Vaststellingen in het groen geven aan waar België het goed doet, oranje toont aan 
waar er verdere inspanningen nodig zijn. In het rood worden probleemsituaties 
weergegeven waarvoor er dringend acties ondernomen dienen te worden. Meer 
gedetailleerde uitleg kan gevonden worden in de tekst van de barometer.

9



Kankerbarometer - Editie 2021  —  24

 Palliatieve zorg    

Thema’s Vaststellingen Aanbevelingen

Aanbod en kwaliteit 
van de zorg

De palliatieve zorg in België is 
over het algemeen van zeer hoge 
kwaliteit. 

Er bestaan verschillende structuren 
waarbinnen palliatieve zorg 
verstrekt kan worden.  

De nomenclatuur voorziet in slechts 
één langdurige consultatie om aan 
vroegtijdige zorgplanning (VZP) te 
doen. 

Er is een gebrek aan structuren 
waarbinnen ‘middle-care’ verstrekt 
kan worden.

Er zijn weinig mogelijkheden 
voor spirituele en existentiële 
ondersteuning.

Palliatieve zorg moet sneller geïnte-
greerd worden in het zorgtraject 
van patiënten met een vergevor-
derde kanker. 

Het laatste decennium is er een 
groeiende vraag naar en behoefte 
aan palliatieve zorg. 

Vroegtijdige integratie van palliatieve 
zorg bevorderen door mispercepties 
aan te pakken bij de bevolking, bij 
patiënten en bij zorgprofessionelen. 

Ondersteunen van een meer 
systematisch en tijdig gebruik van  
de PICT en van VZP. 

Ondersteunen en bevorderen van 
vrijwilligerswerk binnen bepaalde 
aspecten van palliatieve zorg (met 
name existentiële ondersteuning)

Personeelsmiddelen  
en financiering

De prevalentie van patiënten die 
nood hebben aan palliatieve zorg 
blijft stijgen maar dit gaat niet 
gepaard met voldoende financiële 
middelen. 

Het gebruik van de voor palliatieve  
zorg toegekende middelen aan 
ziekenhuizen wordt te weinig 
gecontroleerd.

Palliatieve zorg komt onvoldoende 
aan bod in de basisopleidingen van 
zorgprofessionelen. 

Herzien van de budgetten voor 
intramurale en ambulante palliatieve 
zorg, alsook voor structuren en 
overkoepelende organisaties. 

Herzien van mogelijkheden voor de 
opleiding er erkenning van speciali-
saties voor zorgprofessionelen in de 
palliatieve zorg. 

Onderzoek, evaluatie 
en innovaties

Vergeleken met andere domeinen 
binnen de oncologie vindt er weinig 
fundamenteel, klinisch en trans- 
lationeel onderzoek plaats naar 
palliatieve zorg. 

Het bestaan van een onderzoeks-
groep die zich specifiek richt tot 
palliatieve zorg (End-of-life Care 
Research Group). 

Uitbreiden van de mogelijkheden om 
fundamenteel, klinisch en trans- 
lationeel onderzoek voor palliatieve 
zorg te organiseren (uittesten van 
zorgmodellen, inzichten verwerven 
in percepties en hun determinanten 
bij verschillende doelgroepen). 



Kankerbarometer - Editie 2021  —  25

10
AANBEVELINGEN VAN 
STICHTING TEGEN KANKER
Stichting tegen Kanker is de initiator en financierder van deze eerste editie van de 
Kankerbarometer. Daarom nam ze niet deel aan de besprekingen van de experten- of 
patiëntengroepen en kwam ze niet tussen in de aanbevelingen aan het eind van elk 
hoofdstuk.

Stichting tegen Kanker heeft de verschillende aanbevelingen wel geanalyseerd om de 
belangrijkste en/of de dringendste aanbevelingen te ondersteunen.  Stichting tegen 
Kanker analyseert enerzijds waar zij zelf actie kan ondernemen maar doet anderzijds 
nu ook een beroep op de respectieve overheidsinstanties en stakeholders om de 
nodige maatregelen te nemen en gevolg te geven aan de aanbevelingen. 

De aanbevelingen van Stichting tegen Kanker worden voor elk hoofdstuk vermeld in 
afnemende volgorde van belangrijkheid of urgentie.
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10.1 Primaire preventie
Het kankerincidentiecijfer in België ligt hoog en voor de komende jaren wordt een 
jaarlijkse stijging verwacht. In de Europese Unie is ongeveer 40% van de kankers te 
voorkomen, zodat primaire preventie een van de belangrijkste werkpunten is in de strijd 
tegen kanker.  Om het tij te keren is de belangrijkste hefboom de bevordering van een 
gezonde levensstijl, vanaf jonge leeftijd, en op een manier die voor iedereen toegankelijk 
is. De bewezen risicofactoren zijn o.a. roken, zwaarlijvigheid, onevenwichtige voeding, 
gebrek aan lichaamsbeweging, alcoholgebruik, blootstelling aan UV-stralen, bepaalde 
infecties waar een vaccin voor bestaat (HPV, Hepatitis B), ...

Daarom moeten proactieve acties worden ondernomen voor primaire preventie. 

Om de gekende risicofactoren te verminderen dient met in afnemende volgorde van 
belangrijkheid in te zetten op:

1.  De strijd tegen tabak.

2.  Bevordering van lichaamsbeweging voor en na de ziekte (onco-revalidatie tijdens de 
behandeling is ook belangrijk).

3.  Acties om zwaarlijvigheid te voorkomen, om gezonde voeding te promoten en 
alcoholgebruik te beperken.

4.  Vermindering van UV-blootstelling. 

5.  Bepaalde infecties waar een vaccin voor bestaat (HPV, Hepatitis B).

Hierbij wordt ook rekening gehouden met bestaande en nog te ontwikkelen initiatieven.

Naast deze specifieke risicofactoren wil Stichting tegen Kanker ook wijzen op het 
belang van de volgende aanbevelingen die uit de Barometer naar voren zijn gekomen:

1. Bij elk initiatief op vlak van primaire preventie moet men rekening houden met 
kwetsbare groepen die een lage gezondheidskennis (health literacy) hebben.

2. De noodzaak om het beleid op vlak van gezondheidsbevordering en primaire preventie 
te vereenvoudigen. Deze bevoegdheden zijn verdeeld over verschillende beleids- 
niveaus (nationaal en regionaal) en sectoren. De samenwerking tussen deze beleids-
niveaus en de afstemming van doelstellingen en beleid zijn niet optimaal.  Er moet 
dringend werk gemaakt worden van “Health in all Policies”.

3. Voor sommige doelgroepen is er op het gebied van sensibilisering nog werk, vooral 
wat jongeren betreft. Sensibilisering moet steeds meer gericht zijn op echte gedrags-
verandering van mensen. Daarom is het belangrijk om de sensibiliseringsacties vaker 
te evalueren en aan te passen. 
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10.2 Screening en vroegtijdige diagnose
Hoe vroeger de diagnose van een voorstadium van kanker of kanker, hoe lichter en 
doeltreffender de behandeling is. Het is van essentieel belang dat systematische of 
gerichte screeningprogramma’s worden verbeterd en/of ontwikkeld voor bepaalde 
risicofactoren, zoals roken en longkanker.

1.  Verdere inspanningen zijn nodig om de deelname van de bevolking aan screening- 
programma’s aan te moedigen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de 
bestaande ongelijkheid in de deelname aan screeningprogramma’s en de perceptie  
en kennis van de bevolking (en de professionelen?).

2.  Een specifieke nomenclatuur voor georganiseerde screening enerzijds en opportunis-
tische screening anderzijds (borst, dikke darm) In noodzakelijk. Die nomenclatuur moet 
ook verschillen van die voor de diagnostische tests. 

3. Organisatie baarmoederhalskankerscreening (inclusief HPV-tests) in het Franstalige 
gedeelte van het land. 

4. Invoering (via proefprojecten) van nieuwe screenings: long, prostaat, huid, enz.

10.3 Diagnose en behandeling
Over het algemeen is de kankerzorg in België uitstekend, wat resulteert in een leeftijds- 
gestandaardiseerd sterftecijfer voor kanker dat onder het Europese gemiddelde ligt. 
Toch zijn er verbeteringen mogelijk dankzij de volgende initiatieven: 

1. Grotere betrokkenheid van patiënten. Daarvoor moeten zij en hun naasten voldoende 
en correct geïnformeerd worden en moet hun perspectief systematischer worden 
gemeten en geëvalueerd in hun traject (PREM’s & PROM’s).

2. Erkenning van referentiecentra/expertisecentra. Dit impliceert:

• Het opstellen van kwaliteitscriteria (met name de drempel die moet worden gehaald 
wat betreft het aantal behandelde patiënten, de tijdspanne tussen diagnose en 
behandeling, de actieve deelname aan een nationaal en internationaal onderzoeks-
netwerk waarbij patiënten in klinische trials worden opgenomen, enz.).

• Een onafhankelijke evaluatie van de resultaten. 

• Een voortschrijdende organisatie van deze expertisecentra, gebaseerd op en volgorde 
van voorrang van de verschillende kankers (frequente kankers, zeldzame kankers, enz.). 

• Netwerkvorming (bepaalde stappen in de behandeling uitsluitend door gespecialiseerde  
multidisciplinaire teams in een van de referentiecentra, door gespecialiseerde 
zorgverleners, chirurgen, oncologen, enz.) met de mogelijkheid om andere stappen 
van de behandeling in perifere centra uit te voeren. 

• Het publiceren en up-to-date houden van een officiële lijst (geen ranglijst) van  
expertise centra die voldoen aan het vereiste kwaliteitsniveau per soort kanker.

3.  Een gevoelige stijging van het percentage patiënten dat tijdens hun verblijf in het 
ziekenhuis toegang heeft tot een oncocoach, maatschappelijk werker, fysiotherapeut, 
onco-diëtist en onco-psycholoog.
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10.4 Overleving
De overlevingscijfers hebben zijn positief geëvolueerd in de tijd, waarbij vooral in de 
afgelopen jaren vooruitgang is geboekt. Dit betekent dat er steeds meer mensen zijn 
die een breed scala aan nazorg nodig (zullen) hebben die moet georganiseerd worden. 
Hier denken we vooral aan:

 W Fysieke revalidatie.

 W Psychologische (onco)zorg.

 W Sociale ondersteuning.

 W Professionele reïntegratie.

 W Tertiaire preventie.

 W Vruchtbaarheidsondersteuning.

 W Ondersteuning bij Intimiteit & seksualiteit.

 W Erfelijkheid (indien relevant).

In België is veel van deze zorg beschikbaar. Het is noodzakelijk en dringend ze te 
inventariseren, te organiseren en te coördineren om ze toegankelijk te maken voor elke 
patiënt die ze nodig heeft. Elke zorg heeft zo haar bijzonderheden, die in de barometer 
goed worden beschreven. We bevelen een transversale werking aan waarbij een multi- 
disciplinair intra- en extramuraal overleg aan het eind van de behandeling in het 
ziekenhuis waardevol is. 

Dit met als doel:  

• Het promoten van de rol en het vergemakkelijken van de overgang naar eerstelijns- 
zorgverleners en bestaande initiatieven/veldstructuren.

• Een gestandaardiseerd of gepersonaliseerd “leven na kanker”-traject uit te stippelen.  

Daarbij dient zeker een onderscheid gemaakt te worden tussen de behoeften van 
kinderen, adolescenten en jonge volwassenen (AYA’s) en ouderen.

10.5 Palliatieve zorg
Op basis van de behoeften die door de betrokken patiënten en de verschillende 
actoren in de palliatieve zorg naar voren zijn gebracht, zijn verschillende maatregelen 
noodzakelijk: 

1.  Meer financiële middelen en grotere capaciteit voor palliatieve zorg (door de 
vergrijzing, de toename van kanker, enz.) met een vroegere integratie in het 
zorgtraject, een betere coördinatie tussen de verschillende diensten (oncologische 
dienst in het ziekenhuis en ziekenhuisdienst gespecialiseerd in palliatieve zorg, te 
ontwikkelen middle-care, palliatieve thuiszorg). 

2. Investeringen in specifiek onderzoek naar palliatieve zorg (perceptie, hindernissen, 
behoeften, kwaliteit van de zorg...).



TRANSVERSALE AANBEVELING 
MET EEN SAMENVATTING VAN DE 
BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN  
VAN DEZE BAROMETER

Stichting tegen Kanker beveelt de organisatie van een interdisciplinair overleg 
aan met alle actoren binnen en buiten de ziekenhuizen, om zo snel mogelijk 
een nieuw Nationaal Kankerplan op te stellen, gelet op de volgende behoeften 
en prioriteiten:

• De noodzaak aan dringende herfinanciering van fundamenteel, translationeel en 
klinisch academisch onderzoek door de overheid.

• De noodzaak om primaire preventie en screening te versterken, gezien de evolutie 
van de kankerincidentie in België.

• De noodzaak aan opleiding van een voldoende aantal extra zorgverleners 
(gespecialiseerde artsen en gespecialiseerde paramedici) met het oog op de 
verwachte stijging in het aantal kankers.

• De behoefte aan een betere permanente opleiding van verzorgers in alle stadia 
van het zorgtraject binnen en buiten het ziekenhuis (gestratificeerde screening, 
genetisch risico, nieuwe behandelingen, follow-up, re-integratie, palliatieve zorg, 
enz.)

• De noodzaak om de erkenning, financiering en evaluatie van referentiecentra/
expertisecentra te organiseren om de kwaliteit van de kankerzorg in België verder 
te verbeteren.

• De noodzaak om de behoeften, verwachtingen, overtuigingen, percepties, 
motivaties en hindernissen van het grote publiek, patiënten en hun verwanten, 
en kansarmen te bestuderen. Met als doel beter tegemoet te komen aan hun 
respectieve behoeften aan informatie, ondersteuning of zorg, van preventie tot 
palliatieve zorg. 

• De noodzaak om het proces te versterken en te vergemakkelijken om transversale 
gegevens te verzamelen en te analyseren. Inclusief PREM’s, PROM’s, overleving, 
oplijsting van initiatieven op het terrein, bestaande kunstmatige intelligentie en 
geconnecteerde werkmiddelen in België.
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Over Stichting tegen Kanker 

Tegenwoordig krijgen meer dan 70.000 mensen elk jaar de diagnose 
kanker te horen en dat aantal groeit. Dankzij uw steun, is er  
vordering in het wetenschappelijk onderzoek en hebben er zo  

de laatste tien jaar meer dan 350.000 mensen kanker overleefd.

Dit is een enorme stap voorwaarts, maar niet genoeg!

Als we willen dat elke patiënt het goede nieuws “Ja, er is een behandeling” 
te horen krijgt, en hoop willen omzetten in overwinning,  
dan moeten we samen sneller grotere stappen zetten.


