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WAT DOET KOM OP TEGEN KANKER? 



Steeds meer mensen overleven hun ziekte: 5-jaars 
overleving is nu 62 % bij mannen en 69 % bij vrouwen 

Het gaat om een grote groep: in België en in 
Vlaanderen overleefden resp. 339.202 en 205.948 
mensen de voorbije 10 jaar kanker 

Een aanzienlijk deel blijft na de behandeling met 
langdurige gevolgen kampen:  minstens 1 op 4 volgens 
commissie van experten in UK (Macmillan, 2013) 

Dus: zo’n 85.000 mensen in België en 51.000 in 
Vlaanderen? 

   

Waarom focus op ‘cancer survivors’? 



De campagne Zorgen na kanker  

- 6 juni 2016: start campagne (radiospotjes + nationale media) 

- Oproep voor getuigenissen: 

-> met welke problemen na de behandeling geconfronteerd? 

-> kreeg u hulp van zorgverleners? Wat vond u daarvan? 

-> wat zou er moeten veranderen voor mensen na de 
behandeling? 

 

 

Campagne zorgen na kanker 



Respons: 

   - !!! 782 getuigenissen !!!  

   -  77% vrouw, 53% behandeld voor borstkanker 

   - gem. leeftijd is 54 jaar 

- gem. 5 jaar na diagnose, gem. 3,9 jaar na behandeling        
(23% > 5 jaar na de behandeling)  

- 43% was (terug) aan het werk, 1 op 5 nog in  
ziekteverlof/arbeidsongeschikt (50% al 2 jaar of langer 
arbeidsongeschikt), 22% gepensioneerd 
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 heel diverse problemen na de behandeling:  

- Fysiek: vermoeidheid, pijn, incontinentie, seksuele problemen, 
onvruchtbaarheid, gevolgen hormoonbehandeling, blijvende 
beperkingen, … 

- Psychologisch: geheugen- en concentratiestoornissen, angst 
voor herval, depressie, zwarte gat-ervaring,… 

- Sociaal: isolement, eenzaamheid, relationele problemen,… 

- Moeilijkheden met werkhervatting 

- Financiële zorgen, toegang tot verzekeringen 

- Onbegrip! 

Resultaten zorgen na kanker 

https://youtu.be/Yoy50P4TQpw


Heel wat fysieke klachten na de behandeling: 

Vermoeidheid 

- Internationaal onderzoek: 25% tot 33% heeft last van 
chronische vermoeidheid tot 10 jaar na de behandeling 

- Vermoeidheidsklachten kunnen langdurig zijn (> 10 jaar) 

Chronische pijn 

- Internationaal onderzoek: 33% tot 40% pijnklachten na de 
behandeling 

- Gevaar dat pijnklachten chronisch worden (> 6 maanden) 

=> Zeer nefast voor levenskwaliteit en re-integratie! 

Resultaten zorgen na kanker 



“Na 14 jaar kamp ik nog altijd met vermoeidheid, en ondervind 
ik beperkingen aangaande mijn uithouding. Op mijn werk kan ik 
op weinig begrip rekenen, het werk dat ik momenteel doe is al 
voor mensen die minder functioneren.  Half time werken in hele 
dagen is geen optie. Ook de omgeving heeft het moeilijk dat ik 
moe ben, volgens de oncoloog is er wel degelijk een verband 
doch medisch kan men dit niet voldoende staven...”(125) 
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‘Die bestralingen maakten me initieel erg moe, maar het beterde en 
tot december 2014 was mijn toestand bevredigend. Maar daarna 
werd mijn toestand slechter: de pijn links verplaatste zich ook naar 
rechts en ten slotte naar gans mijn mond. Eten en spreken werd 
moeilijker en erg pijnlijk. Ik ging regelmatig op controle bij de 
oncoloog en chirurg. Mijn klachten werden weggewuifd en 
geminimaliseerd met "geduld mijnheer, als we niets gedaan 
hadden zat je hier niet meer ..." (…) Nu, twee jaar na de bestraling, 
heb ik nog veel pijn. Spreken gaat moeilijk, ik ben erg moe en kan 
zelfs geen auto meer rijden. Ik heb het gevoel dat de specialisten me 
in de kou hebben laten staan. Natuurlijk zit hun taak erop, maar 
mijn levenskwaliteit is beneden nul, in die mate dat ik al                
aan euthanasie heb gedacht.’ (75) 
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Gevolgen hormoonbehandeling: 

hele lijst van neveneffecten: gewrichtspijnen, 
stemmingswisselingen, depressieve gevoelens, libidoverlies, 
impotentie, vaginale droogte, opvliegers,… 

Onvruchtbaarheid  

 Seksuele problemen komen frequent voor naargelang 
kankertype en soort behandeling: 50% bij borst-, cervix-, 
prostaat- en darmkanker; 25% bij andere kankertypes 

 Incontinentie (urine, stoelgang) -> psychologisch en sociale 
impact! 

Blijvende beperkingen (stoma, amputatie, veranderd 
zelfbeeld,…) 
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‘Twee maanden na het opstarten van de hormoontherapie kreeg 
ik enorme spierpijnen (nek, rug, benen …) en 
vermoeidheidsproblemen. Hierdoor kwam ik na een half jaar 
deeltijds te hebben gewerkt weer op ziekteverlof te staan. 
Momenteel ben ik nog steeds op ziekteverlof. Ik ben een maand 
mogen stoppen met de hormoontherapie, maar momenteel 
hiermee opnieuw gestart op aanraden van de oncoloog. 
Spierpijnen zijn wat verminderd, maar nog steeds aanwezig. 
Pijnstillers en ontstekingsremmers zijn hiervoor jammer genoeg 
de enige oplossing. Helaas zijn er geen alternatieven en zal ik 
hiermee de komende jaren mee moeten leren leven.’ (463) 
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Psychologische gevolgen zijn evenmin te onderschatten: 

Geheugen- en concentratieproblemen 

- Internationaal onderzoek: 15 tot 25% heeft cognitieve 
problemen na de kankerbehandeling (Stanton, e.a., 2015) 

- Grote impact op werk en dagelijks leven + psychische impact 

Het ‘zwarte gat’ 

- de veilige omgeving van zorgverleners (+ ook lotgenoten) valt 
weg -> onzekerheid en zorgen 

-   na de behandeling vaak pas psychologische verwerking van 
 kankerervaring 
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‘Ik werk als programmeur-analist (informatica). Door o.a. de 
problemen met mijn brein, geheugen, concentratie ... is het 
zwaar en erg vermoeiend. Ik kan niet meer presteren zoals voor 
de diagnose. Soms verlies ik hierdoor de moed. Ook bepaalde 
hobby's zijn moeilijk geworden. Vroeger kon ik uren in een boek 
lezen nu kan ik dat nog met moeite 15 minuten.’ (628) 
 

‘Ik heb geregeld black-outs in de auto. Alsof je plots met auto en 
al ergens in Frankrijk gedropt worden. Geen idee waar je rijdt, 
zelfs al rij je op de baan van thuis naar je werk/ouders/school, 
dus een baan die je dagelijks doet ...Ik weet van enkele mensen 
dat zij dit ook soms meemaken ...’ (496).  
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“De jaren na het beëindigen van de behandeling zijn diegene 
die psychologisch het zwaarste zijn geweest voor mij 
persoonlijk! Tijdens de diagnose en de behandeling zelf was ik 
niet tot het besef gekomen wat mij allemaal overkwam en hoe 
ernstig de situatie was. Het is pas wanneer het gewone leven 
zich hervat dat ik ben beginnen nadenken over het hele 
gebeuren! Er zijn zoveel zaken dat de dag van vandaag nog 
dagelijks door mijn hoofd spoken en dit twee jaar na het 
beeëindigen van de behandeling...” (439)  
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Angst voor herval 

- internationaal onderzoek: 18% ernstige angst voor herval na 
behandeling of toch  1 op 3 ernstige angst voor herval tot 10 
jaar na de behandeling (zie Prins, 2016) 

- Veel ‘triggers’: moment van controle, diagnose kanker in naaste 
omgeving, onduidelijke lichamelijke symptomen,…  

Depressie 

- Internationaal onderzoek: 16% na de behandeling kampt met 
depressie -> na enkele jaren terug op ‘normaal’ niveau van 11% 

 

Maar ook ‘positieve’ psychologische verandering na kanker 
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Wat mij altijd frappeerde was zijn angst (nvdr: van partner) om te  hervallen. 
Iedere keer dat wij naar de oncoloog moesten gaan was hij een maand van de 
kaart. Het minste wat hij voelde dacht hij dat de kanker terug was of dat hij 
een andere kanker had. Als gezond persoon kon ik dat niet begrijpen. Ik 
dacht toen dat hij zijn leven verpestte. Ik kon niet meegaan in die angst en 
probeerde hem er steeds van te overtuigen dat hij genezen was. Ik deed 
voor goed maar ongewild liet ik mijn man toch in de kou staan. Ik had zijn 
angst moeten delen in plaats van te proberen hem op te peppen. Ik zou dus 
een pleidooi willen houden voor meer 'begrip' voor ex-kankerpatiënten bij niet 
kankerpatiënten. Met begrip voor ex-kankerpatiënten bedoel ik het volgende: 
indien een ex-kankerpatiënt bij jou komt om te praten over zijn of haar angst, 
ga daar dan in mee. Zeg dat je het volkomen begrijpt. Veeg die angst niet 
onder tafel. Het is een reële angst. En door te kunnen praten over die angst 
en respons te vinden help je de kankerpatiënt zijn of haar angst de  baas te 
kunnen (289) 
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Daar ik een volledige okseluitruiming had ondergaan ondervond 
ik heel veel moeilijkheden om mijn werk als kinderverzorgster te 
doen. Dit is een hele zware job die veelal onderschat wordt.  Ik 
had tegen de avond pijn in de arm en kon daardoor ook niet 
slapen. De vraag om aangepast werk te krijgen werd totaal 
genegeerd terwijl deze mogelijkheid er wel was. 
Ben dan tenslotte in een zware depressie beland, heb dan anti 
depressiva genomen gedurende lange tijd en ben zelf naar een 
psychotherapeut gestapt. Stilaan ben ik er bovenop gekomen 
maar ben nooit meer kunnen gaan werken daar ze me met 
vervroegd pensioen hebben gezet. Daar zit je dan op 42 jarige 
leeftijd thuis. (495) 
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Mogelijke sociale gevolgen: sociaal isolement, eenzaamheid, 
relationele problemen,… 

problemen met werkhervatting: 

- gebrek aan begrip bij werkgever en collega’s; geen 
aangepast werk of een flexibelere uurregeling voor 
werkhervatter, problemen met statuut,…  

- Aantal kankeroverlevers (werknemers, zelfstandigen) ging te 
snel terug aan het werk en valt nadien terug uit 
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Naaste omgeving is belangrijk 

Veel steun maar helaas ook vaak onbegrip: 

- omgeving vraagt er niet meer naar (‘afgesloten episode’) 

- ‘het is nu toch al lang geleden’ (ontkenning) 

- ‘we kunnen morgen ook kanker krijgen’ (minimaliseren) 

-> soms ook bij naasten (familie, partner,…) 

=> ex-patiënten stoppen vaak met erover te praten maar ze 
voelen het nog wel…. -> maskeren hun eigen ervaringen 
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Toen ik de eerste keer op het EEN journaal hoorde over het nieuwe 
initiatief van 'Kom tegen Kanker‘ begon ik vanuit het niets tijdens 
het middag eten te huilen. Onze dochter en mijn  echtgenoot 
schrokken erg van mijn reactie: 'wat is er toch mama?' zei ons 
dochter van 23. En toen werd het voor mij zo duidelijk! Je doet 
elke dag door, je vecht, je ondergaat, je aanvaardt! maar je 
verwoordt dit nooit en rond om je zien, voelen en weten ze het 
niet meer...en toen hoorde ik mezelf voor de eerste keer duidelijk 
zeggen: 'daar vecht ik nu elke dag tegen een jaar lang tegen het 
niet meer zien, tegen het tot dat uiterste gaan met mensen 
rondom mij ...om dan als je alleen bent pas toe te geven aan dat 
nog steeds vermoeide lijf van mij! (531) 
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 Nieuwe campagne KWF Nederland: 

 ‘Kanker doet meer met jou dan je denkt’ 

 

Sensibilisering: een voorbeeld uit Nederland 
 

https://www.kwf.nl/kanker/gevolgen-van-kanker/Pages/default.aspx


Fitzhugh Mullan (1985) over ‘the state of cancer care’: 

“…as if we have invented sophisticated techniques to 
save people from drowning, but once they have been 
pulled from the water, we leave them on the dock to 
cough and sputter on their own in the belief that we 

have done all we can…”. 
 

 

Knelpunten in de nazorg 



Een aantal ex-kankerpatiënten ervaren ook een aantal 
knelpunten in de zorg na de behandeling: 

Bij nacontrole in het ziekenhuis weinig aandacht voor 
neveneffecten van behandeling en levenskwaliteit  

Patiënten krijgen vaak te weinig info over neveneffecten van 
behandeling zowel tijdens als na behandelingsfase 

Patiënten worden niet voorbereid op fase na de behandeling 
en hoe omgaan met neveneffecten (‘self-management’)  

er is geen systematische detectie en opvolging van de fysieke 
en psychosociale gevolgen jaren na de behandeling 

 
 

 

Knelpunten in de nazorg 



Er is vaak geen doorverwijzing naar gepaste zorg 
 

Werd duidelijk afgesproken bij welke zorgverlener(s) u na de behandeling verder terecht kon? 
(n= 749)  

Knelpunten in de nazorg 

  % 

neen, ik heb het zelf moeten uitzoeken 40,45 

ja, ik heb de contactgegevens gekregen van de 

zorgverleners bij wie ik IN het ziekenhuis terechtkan 40,59 

ja, ik heb de contactgegevens gekregen van 

zorgverleners BUITEN het ziekenhuis 4,81 

er zijn duidelijke afspraken gemaakt tussen de 

zorgverleners in het ziekenhuis over wie mij opvolgt 15,62 

er zijn duidelijke afspraken gemaakt met zorgverleners 

uit de thuiszorg over wie mij opvolgt 0,67 

er is samen met mij een individueel nazorgplan gemaakt 3,34 



Lancering rapport zorgen na kanker 1 september 2017:  
http://www.komoptegenkanker.be/nieuws/onderzoeksrapport-zorgen-na-kanker 
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Rol Kom op tegen Kanker 

->  ‘samen met overlevers prioriteiten formuleren en een gefaseerd 
plan van aanpak opstellen’ -> aanbevelingen voor beleid en zorgsector 

-> Regionaal aanbod nazorg aanbieden aan ex-patiënt en zorgverlener, 
zie bv. ook http://www.verwijsgidskanker.nl 

-> Ondersteuning lotgenotengroepen, ook meer digitaal 
lotgenotencontact?  

-> Financiële en inhoudelijke steun aan zorgorganisaties voor 
kankerpatiënten 

-> Pilootproject vrijwilligers in de thuissituatie 

 

Rol van Kom op tegen Kanker 

http://www.verwijsgidskanker.nl/
http://www.verwijsgidskanker.nl/


 
 

Sensibilisering + voldoende kennis en expertise bij zorgverleners in 
ziekenhuizen en thuiszorg m.b.t. de fysieke en psychosociale gevolgen van de 
kankerbehandeling (aandacht, kennis van zorgverleners) 

 -> opleiding en training van zorgverleners 

Een systematische opvolging van fysieke en psychosociale neveneffecten 
tijdens en na de behandeling.  (signaleren en opvolgen van neveneffecten) 

        -> andere organisatie follow up/nacontrole in ziekenhuis 

patiënten informeren en voorbereiden op fase na de behandeling 
(‘empowerment’, regie bij patiënt,…). Advies en doorverwijzing op maat naar 
gepaste zorg op het einde van de behandeling (informatie en advies geven) 

 -> persoonlijk advies op maat, psychoeducatie, nazorgplan  

 

 
 

Wat zijn belangrijke prioriteiten voor betere 
nazorg? 



 
 

ontwikkeling aanbod nazorg voor kankeroverlevers op het vlak van 
gezondheidspromotie, revalidatie, psychosociale zorg ... (gespecialiseerde 
nazorg aanbieden) 

          -> toegankelijkheid oncorevalidatie?  

-> Nazorg door kinesitherapeut (vermoeidheid, pijn, lymfoedeem, incontinentie) 

-> wie doet psychologische nazorg (psychologische verwerking, angstgevoelens, 
zwarte gat, depressie, zelfbeeld, seksuele en relationele problemen,…) 

-> toegankelijkheid lotgenotencontact 

-> Preventie en promotie van gezonde levensstijl (voeding, bewegen,…) 

Betere transmurale communicatie en samenwerking tussen ziekenhuis en 
thuiszorg (samenwerken en doorverwijzen)  

Medische opvolging: snelle detectie van herval 

Begeleiding bij werkhervatting, financiële problemen,…. 

 

 

Wat zijn belangrijke prioriteiten voor betere 
nazorg? 



 

 

 

 

contact: hans.neefs@komoptegenkanker.be, tel. 03 260 81 67  
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