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Contactgroep Myeloom en Waldenström Patiënten

Een nieuwe lente…
een nieuw geluid….

Maar waar blijft 
die spuit ... .!
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REDACTIONEEL

VOORWOORD:

Een nieuwe lente, een nieuw geluid!

Is het u ook al opgevallen? De dagen worden langer en we krijgen meer licht! En 
dat doet wat met het humeur van de mensen. En ook zo genoten van die paar zon-
nige warme dagen? Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat dit een zeer 
gunstige invloed heeft. 

Nu nog zo snel mogelijk gevaccineerd geraken en dan komt er weer een steeds 
groter lichtpuntje aan het einde van een tunnel, die toch langer was dan gedacht 
toen we er zo plotseling indoken.

We zijn er nog niet uit, maar we weten dat er (spoedig?) een einde komt aan deze 
episode. Terug naar het “ oude” normaal zal het niet worden. Trouwens dat “oude 
normaal” was ook verre van perfect, dus we zullen ons moeten aanpassen aan een 
“nieuw” normaal. Met als resultaat een betere maatschappij, ook al zal dat met val-
len en opstaan gebeuren. 

Ook in de zorg zullen er aanpassingen moeten komen. Moeders, die nu bevallen 
zijn tijdens de Coronaperiode mochten alleen bezoek van hun man ontvangen en 
bleken dat heel prettig en rustgevend te vinden. Die gekke overrompelende drukte 
vlak na een soms uitputtende bevalling was leuk voor de omgeving maar niet voor 
moeder en kind. 

Zaken die vanzelfsprekend leken voor Corona, werden noodgedwongen anders ge-
daan en …beter bevonden. Het is belangrijk die verbeteringen niet teloor te laten 
gaan door rabiaat naar het “ oude” te willen teruggrijpen.

Veel mensen hebben in deze coronatijden noodgedwongen ontdekt hoeveel mooie 
natuur er nog vlakbij ons te ontdekken valt. Mensen gingen terug wandelen, fietsen 
(de fietsenwinkels beleven hoogdagen) en leerden terug genieten van wat rust en 
kalmte en verbaasden zich over hoeveel diertjes en vogeltjes er zo vlak bij ons leven.

We zitten allemaal op dezelfde zee, maar wel in verschillende bootjes! 

Toch wil ik met dit voorwoord een welgemeende boodschap van hoop geven. Een 
positieve ingesteldheid en een optimistische kijk op het leven, zullen je ziekte mis-
schien niet doen verdwijnen, maar zeker ook niet verergeren en allicht de kwaliteit 
van leven van jezelf en je omgeving ten goede komen. Ik hoop jullie snel weer te 
mogen ontmoeten bij leven en welzijn.

De Redactie 
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CMP-Vlaanderen vzw
Volgende activiteiten zijn gepland, gezien de huidige Covid omstan-
digheden, zullen de geplande activiteiten nog digitaal plaats vinden 
Mei 2021 - 
Regio Oost- en West Vlaanderen
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2021, enkel als de omstandigheden omtrent corona het toelaten.
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Uniek in Vlaanderen: de brug van Vroenhoven
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GEZOCHT: MEDEWERKERS

U kent ze allemaal, de vrijwilligers van CMP-Vlaan-
deren. Wim, Chris, Jeannot, Raoul, Etienne, Nicky, 
Mia, Sonja, Roger, Jan, Marijke, Anne en Willy. Hun 
contact gegevens staan achteraan in elke Nieuws-
fl ash.

Op een paar uitzonderingen na zijn al deze vrijwilligers lotgenoten zoals u. 
Patiënten met goede en slechte dagen, behandelingen in het verschiet, of 
aan de gang of net voorbij. En een tijdelijke onderbreking van hun activiteiten 
is dan ook niet onbestaanbaar. Om de continuïteit van onze bloeiende 
patiëntenvereniging in stand te houden doen wij graag maar met aan-
drang beroep op uw medewerking.

Neem contact met één van de bestuursleden (zie achteraan in de Nieuws-
fl ash) of via info@cmp vlaanderen.be. 

Samen kunnen we dan overleggen welke taak u kunt opnemen. Enkele uren 
per week vrijmaken volstaat om CMP daadwerkelijk te steunen. Alvast heel 
veel dank voor uw positieve reactie. 

Wij informeren graag belangstellenden, sympathisanten, vrienden, over 
onze activiteiten. Geef uw adres op per mail, per telefoon, per post aan 
Wim Koolen. U krijgt ons kwartaalschrift CMPNieuwsfl ash en alle uitno-
digingen gratis toegestuurd. 
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SAMEN TEGEN CORONA

ANTONI VAN LEEUWENHOEK START ONDERZOEK 
NAAR WERKING COVID-19 VACCINS BIJ PATIËNTEN 
MET KANKER

Onderzoekers van het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) gaan onderzoek doen 
naar de werking van COVID-19-vaccins bij patiënten met kanker die chemo-
therapie, immuuntherapie of een combinatie van beide krijgen. Het onderzoek 
wordt samen met het UMCG, Erasmus MC, RIVM, het IKNL en in samenspraak 
met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten (NFK) uitgevoerd. Zij ont-
vangen hiervoor in totaal 3,3 miljoen euro subsidie van ZonMw.
Patiënten met kanker horen bij de kwetsbare groepen voor wie COVID-19 extra 
gevaarlijk kan zijn. In de studies die tot nu toe zijn gedaan met het COVID-19 
vaccin zijn geen patiënten met kanker opgenomen. John Haanen, internist on-
coloog en onderzoeksleider in het AVL: “Wij gaan nu onderzoeken in hoeverre 
patiënten met kanker die actief worden behandeld met chemotherapie, im-
muuntherapie of de combinatie, na vaccinatie een beschermende immuunre-
actie krijgen. En dus of zij afdoende beschermd worden of meer maatregelen 
nodig zijn.”
Vergelijkbare afweerreactie?
Patiënten die mee doen aan de studie komen in totaal vier keer naar het AVL: 
voor de 1e vaccinatie, voor de 2e vaccinatie (vier weken later), vier weken en zes 
maanden na de 2e vaccinatie. Op al deze momenten zal bloed worden afgeno-
men en vullen deelnemers een vragenlijst in. In het bloed wordt de afweerreac-
tie gevolgd, bijwerkingen worden nauwkeurig vastgelegd via de vragenlijsten. 
“Het wordt interessant om te zien of patiënten met kanker ten opzichte van 
mensen zonder kanker een vergelijkbare afweerreactie maken na COVID-19 
vaccinatie. Als uit het onderzoek zou blijken dat een deel van de patiënten min-
der baat heeft bij deze vaccinatie, dan moeten voor hen in de toekomst wellicht 
aanvullende maatregelen getroffen worden. Belangrijk is ook om te achterhalen 
of er klachten zijn in de periode na de vaccinatie, zoals van het vaccin, maar ook 
andere klachten of bijvoorbeeld COVID-19 klachten”, aldus Haanen.
Start in februari
Voor de studie worden 209 patiënten geselecteerd en 82 mensen zonder kan-
ker. Deze patiënten worden vanuit de instituten zelf benaderd. Het is niet moge-
lijk om je hiervoor zelf aan te melden. De start van het onderzoek hangt af van 
wanneer het vaccin beschikbaar is. Het is nog niet duidelijk welk vaccin ingezet 
gaat worden.
De eerste resultaten van de studie worden in de loop van 2021 verwacht.
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Zijn coronavaccins veilig voor mensen met een allergie?

Na de toediening van coronavaccins werden er verschillende ernstige allergi-
sche reacties gerapporteerd. Daardoor twijfelen mensen met bekende allergie-
en of de vaccins wel veilig zijn voor hen. Is hun twijfel terecht?

Wanneer een nieuw vaccin of geneesmiddel op de markt komt, moeten bijwer-
kingen na de vaccinatie gemeld worden. Op die manier houden wetenschap-
pers een vinger aan de pols, mochten er onverwachte effecten optreden die bij 
de klinische studies onopgemerkt bleven. Bij de meldingen voor de beschikbare 
coronavaccins sprongen een aantal ernstige allergische reacties in het oog. Voor 
sommigen was dat een grondige reden om de veiligheid van de vaccins onmid-
dellijk in twijfel te trekken.

Zijn die meldingen echt onrustwekkend? En moeten we dus voorzichtig 
zijn wanneer we mensen met allergieën willen vaccineren?

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?
Ernstige allergische reacties 

De ernst van een allergische reactie na toediening van een vaccin kan sterk 
verschillen:

• In de beste gevallen, gelukkig ook de grote meerderheid, ben je ervan 
af met wat milde, kortdurende symptomen zoals:

o jeuk;
o huiduitslag;
o lichte kortademigheid.

• Soms gaat het echter grondig fout en ontstaat er een anafylactische reactie.
o Deze patiënten krijgen ernstige, soms levensbedreigende symp-

tomen zoals:
• ademhalingsproblemen;
• bloeddrukdaling;
• zwelling van de huid en de slijmvliezen (mond, keel);
• braken en buikkrampen;
• duizeligheid;
• flauwvallen.

o Deze situatie vereist een snelle aanpak. Gelukkig zijn de meeste 
personen uit de nood geholpen door snel adrenaline toe te dienen. 
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Anafylactische reactie na coronavaccinatie

Ook na coronavaccinatie werden reeds enkele gevallen van anafylactische 
shock gerapporteerd. Toch neemt dat niet weg dat de vaccins op een veilige 
manier kunnen worden toegediend. 

• Eerst en vooral is het aantal ernstige allergische reacties na vaccina-
tie zeer beperkt. Voorlopig zijn de meest uitgebreide cijfers afkomstig uit 
de VS.

o Voor het Pfizervaccin werden na 1,9 miljoen vaccinaties 175 ern-
stige allergische reacties vastgesteld (0,009%), waarvan er 21 in 
een anafylactische shock eindigden (1 op 100.000).

o Bij het Moderna vaccin werden na 4 miljoen toedieningen 108 
ernstige reacties gerapporteerd (0,002%), waarvan 10 anafylacti-
sche reacties (0,0002%).

o De risico’s zijn dus minimaal. Bovendien werden de meeste van 
deze reacties vastgesteld bij mensen die in het verleden al ern-
stige allergische reacties hadden doorgemaakt, en niet alleen op 
vaccins.

• De meerderheid van zulke ernstige reacties starten binnen de 15 tot 30 
minuten na de vaccinatie. Dat is ook de reden waarom je na de vac-
cinatie even in het vaccinatiecentrum moet blijven:

o Op die manier is er snel een arts bij jou wanneer het toch fout zou 
gaan. Je krijgt dan snel een injectie met adrenaline toegediend, 
waardoor de situatie niet erger wordt.

o Nadien word je geobserveerd door een zorgverlener tot je weer 
de oude bent

Op zich zijn die weinig frequente bijwerkingen onder controle, zeker wanneer 
je ze afweegt tegen de mogelijke gevolgen van een corona-infectie. Tot nu toe 
eindigde 7,3% van de personen met een bevestigde corona-infectie in het zie-
kenhuis. Het sterftecijfer voor covid-19 ligt momenteel op 2,9%.

Risicogroepen

Ondanks het lage risico op een ernstige allergische reactie moeten bepaalde 
personen toch voorzichtig zijn. mRNA-vaccins worden afgeraden als je: 

• allergisch bent aan een van de volgende stoffen:
o polyethyleen glycol (PEG);
o polysorbaat;
o een ander bestanddeel in het vaccin.

• een ernstige allergische reactie (bijv. een anafylactische reactie) had na 
de eerste dosis van het vaccin. Dan mag je geen tweede dosis krijgen.
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In de volgende gevallen is vaccinatie wel mogelijk, maar moet je bepaalde voor-
zorgsmaatregelen nemen. Je wordt gevaccineerd in het ziekenhuis of je wordt 
gedurende 30 minuten geobserveerd na de prik (in plaats van 15 à 30 minuten) 
als je:

• in het verleden een anafylactische reactie had;
• aan systemische mastocytose of ongecontroleerd astma lijdt;
• in het verleden al vaker onmiddellijk allergische reageerde op vaccins.

Andere allergieën, zoals voedsel- of huisstofallergie, zijn niet van belang covid-
19-vaccinatie. Bij twijfel kan je terecht bij je (huis)arts, allergoloog of in je vac-
cinatiecentrum. 

Conclusie

Er werd een zeer beperkt aantal ernstige allergische reacties gerapporteerd 
na inenting met de beschikbare coronavaccins. De kans op zo’n hevige reactie 
is echter tientallen keren kleiner dan de kans op een ernstig verloop van een 
corona-infectie. Bovendien worden in de vaccinatiecentra alle nodige voorzorgs-
maatregelen genomen. Vaccinatie blijft dus de veiligste optie in de strijd tegen 
covid-19.

Dorien Baetens

Dit is een artikel van:Gezondheid en Wetenschap

Gepubliceerd op:18 februari 2021

Wanneer krijg ik als kankerpatiënt mijn vaccinatie te-
gen het coronavirus?
De overheid heeft ervoor gekozen om de meest kwetsbare en meest 
blootgestelde personen eerst te vaccineren.

Wat betekent dat voor u?
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Bent u boven de 65 jaar?

• U krijgt sowieso voorrang. U zal het vaccin aangeboden krijgen vanaf 
maart 2021.

Bent u tussen 45 en 64 jaar?

• Hebt u recent een kankerbehandeling gehad die uw immuniteit onder-
drukt? Dan behoort u tot prioriteitsniveau 1. U zal het vaccin aangeboden 
krijgen vanaf maart-april 2021. Hebt u kanker maar krijgt u geen immuno-
suppressieve behandeling, dan zal uw arts beslissen of u een verhoogd 
risico loopt en tot prioriteitsgroep 1 of 2 behoort.

• Hebt u in het verleden kanker gehad, bent u al behandeld, onder controle 
of in remissie en hebt u geen behandeling of follow-up meer nodig (vijf 
jaar na de diagnose)? U behoort tot prioriteitsgroep 2 (zoals de mensen 
zonder onderliggende aandoeningen).

Bent u tussen 18 en 44 jaar?

• Hebt u een hematologische kanker (bloedkanker)? Dan behoort u tot pri-
oriteitsniveau 1. U zal het vaccin aangeboden krijgen vanaf maart-april 
2021.

• Is uw immuniteit sterk onderdrukt door bepaalde medicatie, waaronder 
bepaalde chemotherapie en immunotherapie/doelgerichte therapieën 
zoals everolimus (merknaam Afinitor), Ipilimumab (Yervoy), Rituximab 
(MabThera)? U behoort tot prioriteitsgroep 1. Er is een lijst beschikbaar 
over welke medicatie het precies gaat (zie p. 42-45 in dit document van 
de Hoge Gezondheidsraad).

Er wordt bij deze patiënten aangeraden om voor de start van de behandeling 
te vaccineren. Als dat niet kan, staat in de lijst per geneesmiddel aange-
geven hoe lang men na behandeling moet wachten om te vaccineren. Bij 
deze groep van patiënten (en alleen bij deze groep) beveelt men aan om 
eventueel te overwegen om ook de naaste contacten van de patiënt te 
vaccineren.

• Hebt u een andere kanker (geen bloedkanker)? U behoort tot prioriteits-
groep 3.

• Hebt u in het verleden kanker gehad, bent u reeds behandeld, onder con-
trole, of remissie en hebt u geen behandeling of follow-up meer nodig 
(vijf jaar na de diagnose)? U behoort tot prioriteitsgroep 4 (zoals de rest 
van de mensen zonder onderliggende aandoeningen).

Bent u jonger dan 18 jaar?

• Op dit moment mogen kinderen in België onder de 18 jaar niet gevac-
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cineerd worden tegen COVID-19 wegens een gebrek aan gegevens over 
veiligheid en werkzaamheid. 

Prioriteitsniveaus voor mensen jonger dan 65

Op 5 februari 2021 werden de volgende subgroepen bepaald van mensen onder 
de 65 jaar die voorrang moeten krijgen bij de COVID-19-vaccinatie. 

• Prioriteitsniveau 1: 
 - 45- tot 64-jarigen met bepaalde comorbiditeiten.
 - 18- tot 64-jarigen met bepaalde specifieke ziektes. 
Zij kunnen worden gevaccineerd vanaf maart-april 2021.
• Prioriteitsniveau 2: groep van de 45- tot 64-jarigen zonder comorbiditeit. 
 Er is nog niet bekend vanaf wanneer deze groep kan worden gevacci-

neerd.
• Prioriteitsniveau 3: groep van 18- tot 44-jarigen met een of meerdere co-

morbiditeiten.
 Er is nog niet bekend vanaf wanneer deze groep kan worden gevacci-

neerd.
• Prioriteitsniveau 4: de rest van de bevolking.

Bekijk alle andere informatie over vaccinatie op de website van de overheid.

Bron: Kom op tegen Kanker 

Is de patiënt tijdens de corona-epidemie niet vakkundig 
genoeg om ook een stem te krijgen?
door Edgard Eeckman | feb 22, 2021 | Standpunt | 

Staat een pandemie participatieve geneeskunde in de weg? Dat is, in het 
Engels dan, de vraag die Michael Louis Millenson zich stelt in een digi-
taal wetenschappelijk artikel (Millenson, 2020). De vraag doet mij denken 
aan de kolonne experten in infectiologie, epidemiologie, biostatistiek die 
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tijdens de coronacrisis de tv-studio’s doorkruist, de talrijke ontstemde be-
langengroepen die er aanschuiven om hun zeg te doen, de karavaan poli-
tici die onder de spotlights voorbijtrekt. Maar waar is de eenzame fietser, 
de patiënt, terwijl de honden blaffen?

De stem van de patiënt krijgt fragmentarisch weerklank in de media om uit te 
leggen hoe hij onder de epidemie en alle maatregelen gebukt gaat, bij voorkeur 
anekdotisch en gekruid met veel emotie. De zieke mens mag, net zoals de 
burger, even voor de micro zijn gal uitspuwen of zijn verdriet laten zien. Daarna 
gaan we “over naar de studio” waar de ernstige, analyserende en verstandige 
dingen worden gezegd. Er wordt doorlopend over Godot gepraat maar die mag 
zelf niet meespelen.

Waarom zit er nooit een patiënt of een patiëntenvertegenwoordiger in de stu-
dio om een standpunt of visie te verwoorden? Doet die niet Ter Zake? Neen, 
niemand vertegenwoordigt alle patiënten en dé patiënt bestaat niet. Maar be-
staat dé kapper of dé restauranthouder? Ook patiënten hebben, me dunkt, een 
gemeenschappelijk belang. Natuurlijk moet bij een besmettelijk virus zeer snel 
worden beslist en gehandeld, dat is eigen aan een crisissituatie. Er is dan geen 
tijd voor tijdrovende participatie. Wie zwaar bloedend de spoedgevallendienst 
wordt binnengedragen, moet meteen geholpen worden, zo onderstreept ook 
Millenson terecht. Dat principe geldt voor de patiënt evenzeer als voor de kap-
per en de restauranthouder. De klassieke belangengroepen zie ik hun zeg doen 
in de tv-studio’s, patiënten echter niet.

De patiënt moet ondergaan

De patiënt moet ondergaan. Tijdens de eerste golf was het disempowerment 
zelfs niet meer in proportie toen kinderen in het ziekenhuis geen afscheid moch-
ten nemen van een stervende ouder. (White et al., 2020). Mensen mochten 
mee schreien, niet meepraten.

In het geval van een pandemie heeft niemand echt controle over wat er gebeurt, 
stelt Millenson vast, en hij vindt het aanvaardbaar dat er dan weinig of geen par-
ticipatie is. Daarbij gaat hij voorbij aan een sleutelaspect van het managen van 
een crisis, zoals mijn lange ervaring met crisiscommunicatie mij heeft geleerd: 
de voorbereiding. Nooit mag je denken dat iets alleen anderen zal overkomen 
en nooit mag je alertheid verwaarlozen, ook al lijkt een crisis ver weg. Het is juist 
op zo’n zwak en kwetsbaar moment dat de crisis de kop opsteekt. In vredes-
tijd moet dus de voorbereiding voor de oorlog worden getroffen, om dan uiter-
aard alles te doen opdat die niet zou uitbreken. Mijn oproep: betrek patiënten 
en patiëntenverenigingen bij de evaluatie van het corona-crisismanagement en 
het opstellen van geüpdatet crisisplannen. Door die participatie kan een derge-
lijke crisis mét hun voorafgaande inbreng en daardoor gedragen worden gema-
naged. Patiënten zijn dan meteen betrokken genoeg om mee in de tv-studio’s 
hun zeg te doen.
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Het wordt echt hoog tijd dat de expertise van een patiënt als volwaardig 
wordt beschouwd.

Het wordt nu toch echt hoog tijd dat de expertise van een patiënt als volwaardig 
wordt beschouwd. Natuurlijk heeft die kennis andere kenmerken dan die van 
een specialist in de geneeskunde of in crisismanagement. Maar ze is er niet 
minder belangrijk of waardevol om. Integendeel zelfs, ze is gekoppeld aan de 
finaliteit van de zorg en dat is de best mogelijke zorg aan een zieke mens. Het 
is net door de bundeling en het uitwisselen van verscheiden expertises dat pa-
tiënt en zorgverlener zich vinden in een gemeenschappelijke visie op de meest 
aangewezen behandeling. Daardoor verhogen ze samen de kans op de beste 
zorg of op genezing. Patiëntenparticipatie maakt die kans alleen maar groter. 
Dat principe geldt evenzeer inzake het managen van een crisis in de gezond-
heidszorg.

Het gebrek aan patiëntenparticipatie bij het coronacrisismanagement is niet 
meer van deze tijd. Ondertussen zijn patiënten tegen hun wil in ook experts ge-
worden in het ondergaan van de crisis. De afwezigheid van patiënten tijdens de 
zogenaamde ernstige tv-debatten symboliseert de miskenning van de inbreng 
die patiënten kunnen hebben.

 

Referenties

o Millenson, M. L. (2020). Does a Pandemic Preempt Participatory Medicine? J 
Participat Med, 12(4), e23860. doi:10.2196/23860

o White, S. J., Barello, S., Cao di San Marco, E., Colombo, C., Eeckman, E., 
Gilligan, C.,. . . Krystallidou, D. (2020). Critical observations on and suggested 
ways forward for healthcare communication during COVID-19: pEACH 
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WETENSCHAP

Onderzoek naar de behandeling van kaaknecrose
Nieuwe kijk op de kaak

Kankerpatiënten die botversterkende medicijnen moeten 
nemen, krijgen soms met kaaknecrose te kampen. Die 
nevenwerking heeft bijzonder pijnlijke gevolgen. Samen 
met collega’s uit het ZNA, UZ Leuven en AZ Nikolaas on-
derzoekt prof. dr. Tim Van den Wyngaert (senior staflid 
nucleiare geneeskunde UZA) wat de beste behandeling is.

Wat houdt je onderzoek precies in? 

‘Met dit onderzoek gaan we op zoek naar de beste behandeling van kaaknecrose. 
Het skelet van de mens is geen statisch orgaan, maar vernieuwt zichzelf voortdu-
rend. Stukjes oud en beschadigd bot worden vervangen. Normaal wordt er jaarlijks 
zo’n tien procent van het skelet vernieuwd. Maar de balans tussen botaanmaak en 
-afbraak kan ook verstoord raken. Dat zien we bijvoorbeeld bij kankerpatiënten met 
uitzaaiingen in het bot. Dan is er nood aan botversterkende medicij¬nen. Bij som-
mige patiënten kunnen die medicijnen nevenwerkingen hebben, zoals kaaknecrose. 
Dan komt het kaakbot in de mondholte bloot te liggen. Dat geeft ernstige hinder, 
zoals infecties, pijnklachten, chronische zweren of zelfs een breuk van de kaak.’ 

Hoe kan je onderzoek een verschil maken? 

‘Ondanks de impact van kaaknecrose op de levenskwaliteit van de patiënt, zijn de 
behandelingsopties nog beperkt. De behandeling met antibiotica, pijnstillers en 
mondspoelingen onderdrukt meestal alleen de symptomen. Recent onderzoek geeft 
echter aan dat verschillende vormen van heelkunde de kans op genezing kunnen 
verhogen. In onze studie vergelijken we de drie verschillende behandelingen. Zo krij-
gen we zicht op de beste optie en kunnen we artsen en patiënten beter adviseren.’

Wat hoop je met de hulp van Kom op tegen Kanker te realiseren? 

‘Hoewel kaaknecrose een eerder zeldzame nevenwerking van botversterkende ge-
neesmiddelen is, zijn de gevolgen voor de patiënt bijzonder pijnlijk. Kom op tegen 
Kanker trekt voor dit onderzoek 523.750 euro uit. Dankzij hun steun kunnen we voor 
het eerst in Vlaanderen de krachten bundelen met vier grote centra en gericht on-
derzoeken welke vormen van heelkunde nodig zijn om, in combinatie met langdurige 
antibiotica, patiënten het best te kunnen helpen.’

Lees meer op www.komoptegenkanker.be/projecten 
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VOOR U GELEZEN

De nood aan écht luisteren, van mens tot mens
door Edgard Eeckman | 

Stilaan begin ik een echte verzameling te hebben van boeken uitgebracht 
door patiënten die hun ervaring delen met de zorg die ze kregen. Vaak 
ervaren ze hetzelfde. Dat gevoel had ik ook bij het lezen van ‘Van Mens tot 
Mens’ van Krista Bracke. Maar als patiënten al lang dezelfde verbeterpun-
ten aangeven, waarom veranderen ze dan niet? De kennis van patiënten 
over hoe de zorg beter kan, wordt nog altijd onderbenut.

Wie het nieuwe boek van Krista Bracke erop naleest, zal met mij vaststellen 
dat de manier waarop met de zieke mens wordt omgegaan als een belangrijk 
pijnpunt wordt aangegeven. “Moet empathie niet een apart vak in de oplei-
ding van zorgverleners worden?”, vraagt ze zich zelfs af. Zelf denk ik van niet 
omdat empathie, hoe belangrijk ook, mij een onderdeel lijkt van een groter en 
breder streven. Dat streven geeft ze zelf overigens in het boek ook aan: gelijk-
waardigheid. Niet voor niets heeft de vzw Patient Empowerment zich dit tot 
doel gesteld. Krista Bracke vraagt zich af of dit geen utopie is. Een utopie staat 
voor een onmogelijke werkelijkheid en dat is gelijkwaardigheid niet. Het is een 
ideaal, dat wel, maar ik beschouw het als bereikbaar. En de weg erheen is pa-
tiëntenparticipatie.

Patiëntentevredenheid is een drieluik

Bejegening en communicatie zijn een verbeterpunt naast andere. Onderstaan-
de grafiek geeft die andere aspecten aan. Samen kunnen ze leiden tot een 
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meer kwalitatieve patiënt-zorgverlener relatie en tot een hogere patiëntente-
vredenheid. Dat het bio-medische in orde is, wordt door een patiënt vaak als 
evident beschouwd. Daarvoor klopt zij of hij immers aan bij een specialist. Te-
vredenheid wordt daardoor vaak gebouwd op bejegening en communicatie en 
op allerhande elementen van de dienstverlening van de zorgorganisatie.

Uit ‘Balanceren tussen macht en onmacht, Patient Empowerment

als grondslag voor gelijkwaardigheid in de relatie patiënt-arts’ (Politeia, 2019)

 

Verbeterpunten m.b.t. het zorgsysteem of in de zorgorganisatie vallen onder 
‘Totale dienstverlening’ en Krista Bracke geeft aan dat ook op dat vlak nog een 
en ander schort, zoals de hoge tijdsdruk.

Patiëntenparticipatie = echt luisteren

Haar boek is in de eerste plaats een pleidooi voor het luisteren naar de patiënt, 
niet enkel in het kader van diens eigen zorgproces maar ook inzake het beleid van 
de zorgorganisatie. In ‘The Power of Strategic Listening’ (Rowman&Littlefield, 
2020) onderstreept Laurie Lewis de grote kracht van luisteren naar de mede-
werkers voor een organisatie. Wie dat niet doet, laat een enorm potentieel aan 
expertise links liggen die de organisatie zou kunnen versterken. Enkele weken 
geleden organiseerde de vzw Patient Empowerment opnieuw een focusgroep 
met patiënten. Terwijl mee beslissen over bio-medische aspecten van hun zorg 
voorwaardelijk bleek – ze moeten er goed geïnformeerd voor zijn – beschouw-
den ze zich met overtuiging wel experts in hoe de zorg wordt aangeboden. Bij 
patiënten ligt voor zorgorganisaties expertise te rapen en vaak zijn ze bereid 
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om die te delen in de hoop dat ze tot verbeteringen leidt voor alle patiënten. En 
toch blijven de kritische getuigenissen van patiënten komen en lijken sommige 
geen of weinig gehoor te vinden. Een patiënt bezit veel onderbenutte expertise.

En zo kom ik terug bij het begin van deze blog. Die inleiding gaat uit van de 
aanname ‘dat er niets verandert’ en dat is natuurlijk onjuist. Er verandert wel 
degelijk iets. In de opleidingen voor zorgverleners wordt vandaag veel aandacht 
besteed aan patiëntencommunicatie en zorgorganisaties buigen zich over hoe 
ze patiëntenparticipatie kunnen organiseren. In toenemende mate worden al-
lerhande initiatieven genomen om patiënten en patiëntenverenigingen te bevra-
gen over de zorg, de zorgorganisatie en over specifieke aspecten ervan.

‘Authentiek’ luisteren = luisteren om te veranderen & verbeteren

Ook Krista Bracke kaart in haar boek opnieuw zeer herkenbare en dus aloude 
verbeterpunten aan. Het schoentje lijkt te knellen bij wat Laurie Lewis in haar 
boek ‘authentiek luisteren’ noemt, dus luisteren om met de output daadwerke-
lijk iets positiefs te doen. De veranderingen realiseren die voortvloeien uit dat 
luisteren, is blijkbaar minder evident dan het kan lijken. Angela Coulter (Enga-
ging Patients in HealthCare, 2011) geeft zes elementen aan voor een succes-
volle veranderingsstrategie in ziekenhuizen: 1) visionair leiderschap 2) een toe-
gewijde pleitbezorger 3) partnerschap met patiënten en hun families 4) focus 
op de medewerkers 5) effectieve communicatie 6) het meten om doorlopend 
de evolutie en de realisatie te monitoren. Veranderingen zijn daarmee het resul-
taat van intentionele samenwerking binnen het ziekenhuis en met patiënten en 
hun leefomgeving. Ik vermoed dat dit ook opgaat voor andere zorgorganisaties. 
Het draait dus om reëel engagement.

De boodschap lijkt mij duidelijk.

Het boek van Krista Bracke ‘Van mens tot mens, Hoe patiënten zorgver-
leners kunnen inspireren’ telt 132 vlot geschreven bladzijden. De auteur 
werkte voor Radio1 als journaliste en presentator tot ze in 2009 getroffen 
werd door de vleesetende bacterie. Ze weet dus waarover ze spreekt. Het 
boek is uitgegeven door Lannoo/Campus.
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EEN LOTGENOTE VERTELT
Maria schrijft haar verhaal
Februari 2021

Ik ben Maria, 76 jaar oud (geboren 14-02-1945), heb 4 kinderen: 1 zoon en 3 
dochters.
Mijn man is 17 jaar geleden overleden aan longkanker.
Na zijn overlijden ben ik naar de Academie gegaan om een opleiding Beeldhou-
wen te volgen, 1 dag per week. En dat gedurende 5 jaar.
Mijn vader van 92 woonde bij mij en was nog zelfredzaam, maar dat alles ver-
anderde in de zomer van 2011.
Na een bezoek aan mijn huisarts (het was al 3 jaar geleden dat ik nog bij mijn 
huisarts geweest was) kreeg ik na een bloedonderzoek de uitslag. Er bleek 
iets mis met mijn suiker. Na twee weken moest ik terug komen om eens na 
te kijken; er bleek iets te zijn met eiwitten en ik werd doorverwezen naar een 
hematoloog.
Het zou gaan over een sluimerende vorm van Multipel Myeloom, er was niet 
direct een behandeling nodig. Er werd een botpunctie gedaan waaruit bleek dat 
er toch letsels waren. Er werd een behandeling opgestart.
Ik vroeg me af of dit geen vergissing was, ik voelde nergens pijn, had geen 
andere klachten.
Ondanks de vriendelijke, zorgzame verpleging en dokter was ik in die eerste 
weken niet de vriendelijkste patiënt. Aanvaarden wat ik niet kon veranderen, 
was moeilijk. Het boek ‘Liefde is het antwoord’ van Gerald G. Jampolsky heeft 
me geholpen liefdevoller om te gaan met deze mensen die het beste met mij 
voorhadden.
Gelukkig had ik een geweldige lieve dokter, zij gaf mij een veilig gevoel, en 
ondanks mijn ongeloof en opstandigheid in het begin, kon ik na korte tijd alles 
overgeven en erop vertrouwen dat ik in goede handen was.

Enkele maanden voor dit alles had ik wel problemen gehad met onder andere 
een ontsteking die te lang duurde na een bezoek aan de tandarts, en een lichte 
vorm van zona. Wat ik zelf kon doen, was me informeren over de ziekte en 
proberen te begrijpen wat hiervan de gevolgen zijn.
Na 1 jaar chemo zou ik stamcellen toegediend krijgen.
Dat jaar ben ik met weinig ongemakken doorgekomen, dus kon ik me informe-
ren over de manier waarop ik mijn weerstand kon verbeteren.
De diëtiste in het ziekenhuis zei dat ik gezond moest eten, ja, daar had ik niet 
echt iets aan. Gelukkig kwam ik in het bezit van het boek van Michael Gearin-
Tosh “Het verhaal van een tegendraadse patiënt”. Hij ging zelf ook op zoek naar 
hulp voor de behandeling van MM, maar deed alles alleen, zonder medische 
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behandeling, en genas zichzelf dankzij vooral voeding en sappen.
Nu kon ik aan de slag door mijn gezondheid en weerstand te verbeteren, dat 
was toch iets wat ik zelf kon doen.
Me bezighouden met sapjes persen en meer van die gezonde dingen, deed me 
goed om mijn gedachten te verzetten.
Enkele maanden voor de transplantatie ging ik voor een bijkomend onderzoek, 
omdat ik last had van pijn in mijn buik. Uit de uitslag bleek dat ik darmkanker 
had. Een operatie volgde, een nabehandeling bleek niet nodig.
Nu begon ik me wel echt zorgen te maken, ik vroeg me onder meer af of ik nog 
stamcellen zou krijgen na dit alles. Bij mijn volgende doktersbezoek kreeg ik de 
zekerheid dat alles gewoon doorging na dit herstel.
De dokter had nog wel een minder goede boodschap. Tijdens mijn laatste ope-
ratie had ik namelijk mijn ziekenhuiskamer gedeeld met een patiënt die open 
TBC had, wat later zou blijken… Dit had tot gevolg dat allen die met deze per-
soon in aanraking geweest waren, enkele maanden medicatie moesten nemen 
én daarbij een speciaal dieet volgen.
“Zou er nog meer onheil op me afkomen?”, vroeg ik me soms af.

Ondanks dit alles was ik blij dat de transplantatie kon doorgaan.
De weken voor de ingreep waren heftig, met zware chemo, haaruitval, zwakke 
weerstand, bloedafname in Leuven om stamcellen te recupereren.
De hele behandeling zou in het plaatselijk ziekenhuis gebeuren, waar ik de dok-
ter en het verplegend personeel kende in wie ik echt veel vertrouwen had.
De enkele weken in quarantaine, in steriele toestand waren intens, maar zonder 
echte problemen, ik had geen last van vermoeidheid of andere ongemakken.
De diëtist en enkele dokters kwamen op de kamer en vroegen wat ik gedaan 
had, omdat de verwachte, vervelende gevolgen uitbleven. In stilte geloofde ik 
dat mijn maandenlange “gezondheidskuur” geholpen had.
Bij dit alles was ik wel 10 kg afgevallen, dit was een bijkomend geschenk want 
ik was al jaren te zwaar, dus geen probleem.
Na mijn opname in het ziekenhuis had ik 1 maand geboekt in Ter Duinen in 
Nieuwpoort, om te revalideren, en dit op algemeen aanraden.
Een nichtje van mij die verpleegster is, zou meegaan om me gezelschap te 
houden.
Bij mijn bezoek aan de dokter in Ter Duinen toonde ik het voorgeschreven kiem-
vrije dieet. Zij stelde voor dat ik terug naar huis zou gaan want dat dieet was niet 
haalbaar, maar ze verzekerde mij wel dat ik mijn geld zou terugkrijgen.
Ik wist niet wat ik hoorde, maar verzekerde haar dat ik in plaats van 4 weken 
maar 2 weken zou blijven (zo makkelijk zou ze niet van mij vanaf komen  ). 
Ze zag er niet blij uit, maar ondanks dat is het me toch gelukt om er een aange-
naam verblijf van te maken.
Met de nodige oplettendheid wat eten en drinken betrof, want ik kreeg de-
zelfde maaltijden als iedereen, at ik alleen wat echt veilig was, ook dankzij de 
hulp van mijn nichtje.
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Niets kon me beletten om dagelijks een wandeling te maken naar zee, met de 
gelegenheid om met het treintje van Ter Duinen terug te komen.
Ondanks alles kan ik zeggen dat het een deugddoende periode was.

Mijn verdere herstel verliep gelukkig zonder veel klachten, ik ging regelmatig 
op controle, nam botversterkers en eiwitten en liet 1x per jaar een scan maken.
Twee jaar na mijn ziek worden voelde ik me goed genoeg om mijn opleiding 
beeldhouwen verder te zetten. Maar dat had ik onderschat, ik was nu veel 
stressgevoeliger dan voorheen, en een volledige dag les volgen lukte me niet 
meer.
Ik ben gevoeliger geworden voor de signalen van mijn lichaam. Ik ga niet meer 
over mijn grens. Ondanks de vrijheid die ik kreeg om zelf mijn lesprogramma 
samen te stellen, rekening houdende met mijn tempo, ben ik toch gestopt met 
de opleiding, met pijn in mijn hart.
Daarna heb ik gezocht om op een andere manier verder te gaan met beeldhou-
wen, in kleine groepen van ongeveer 3 uur per keer. En dit was prima. Soms, bij 
goed weer, ga ik tot 3x per week buiten beeldhouwen.
Ondertussen is dit een uit de hand gelopen hobby geworden. Bij familie en 
vrienden staan er inmiddels meerdere kleurrijke vogeltjes, vlinders, hartjes en 
andere gekke vormen die ik creëerde.
Het geeft me positieve energie die ik wil doorgeven in de vorm van een ge-
schenkje bij feestjes, of om iemand te verrassen.

Vorig jaar in mei 2020 vond men bij de jaarlijkse controle verkeerd weefsel in 
mijn borst. Het was gelukkig maar klein - 2mm - maar toch haalde dit mijn ge-
moedsrust danig overhoop. Het verbaasde me hoeveel onderzoeken, foto’s en 
behandelingen er nodig waren voor de ingreep, en telkens moest ik om de 10 
dagen een coronatest laten doen.

De eerste ingreep verliep goed. Maar toen ik na 10 dagen op controle ging, 
bleek een tweede operatie nodig, want er moest nog wat extra weefsel weg-
genomen worden.
De genezing verliep met veel complicaties… Ik had over dit alles een heel nega-
tief gevoel, vooral naar enkele verpleegkundigen toe. Ik voelde me in de steek 
gelaten, niet gesteund bij dit hele proces, vooral in de eerste moeilijke weken. 
Wat een verschil met de warme opvang die ik kreeg toen ik behandeld werd 
voor mijn MM; het was een hemelsbreed verschil.
Om een lang verhaal kort te maken, na 5 bestralingen ben ik aan mijn herstel 
begonnen.
Het heeft even geduurd voor ik die negatieve gevoelens over dit hele gebeuren 
kon loslaten, ik moest vergeven, alleen zo zou het beter worden.

Ik besef nu nog meer dat ik ten volle moet genieten van elke dag.
Mijn energie heb ik ook terug, ik ben weer met beeldhouwen bezig.
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Onlangs kwamen mijn kleinkinderen op bezoek, om mij op te vrolijken. Ze kwa-
men hun “steentje” bijdragen aan mijn herstel, namelijk een stuk Portugese 
marmer van 40 kg! Het is een mooie steen, hij is zo zwaar dat ik hem alleen 
niet optillen! Maar geen nood, zij zullen hem met plezier op de goede plek leg-
gen zodat ik er aan kan werken. Zij zien mij blijkbaar nog niet als hun oude oma, 
want om van hun “steentje” iets moois te maken, zal ik nog wat energie nodig 
hebben!
Deze laatste steen is voor mij een symbool van verbondenheid met mijn fami-
lie, en daar wil ik nog iets van uitbeelden. Mijn familie is dan ook geweldig, ze 
laten mij mijn gang zijn, maar zijn er altijd als ik ze nodig heb.
Ik voel me weer een geluksvogel!

Samen voor het leven

Stichting
tegen Kanker
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KOM OP TEGEN KANKER

Kom op tegen Kanker en de Kankerlijnproblemen 
Wat we doen!

Een wereld zonder kanker: dat is onze droom. Helaas zijn we daar nog niet. Dus 
strijden we tot die droom werkelijkheid wordt.

Door kanker te vermijden, te bestrijden, te verzachten en door te pleiten voor 
een beter kankerbeleid. Om dat te kunnen doen, mobiliseren we zo veel moge-
lijk mensen om zich in te zetten tegen kanker: als zorgvrijwilliger, als actievoer-
der of als donateur.

Kanker heeft een grote impact op het leven van kankerpatiënten en de mensen 
in hun omgeving. Daarom zorgt Kom op tegen Kanker voor de nodige onder-
steuning, of dat nu is in de vorm van praktische hulp, informatie of activiteiten 
die zijn aangepast aan kankerpatiënten, fi nanciële steun of een luisterend oor.

De Kankerlijn !

Bij de Kankerlijn kun je als (ex-)kankerpatiënt of naaste (anoniem) terecht voor 
een luisterend oor, deskundig advies of informatie over medische, psychologi-
sche, sociale en juridische aspecten van kanker.

Je kunt de Kankerlijn telefonisch bereiken op werkdagen van 9.00 tot 12.00uur, 
van 13.00 tot 17.00uur.

BEL 0800 35 445
Mailen

Vul ons online formulier in. Je krijgt binnen de drie dagen antwoord van een 
medewerker van de Kankerlijn.

Online chatten

Chatten kan op maandag van 9.00 tot 12.00 uur en op woensdag van 14.00 tot 
17.00 uur en van 19.30 tot 22.30 uur. 
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Afwezig. Laat een bericht achter.

Ons professioneel team staat voor je klaar. Complexe vragen of problemen kun-
nen wij voorleggen aan een kankerspecialist of een team van experts op het 
vlak van sociale zekerheid, tewerkstelling, verzekeringen ... 

De Kankerlijn hoort ook graag waar je het moeilijk mee hebt als jij of iemand in 
jouw omgeving kanker heeft. Met die ervaring en kennis kunnen wij opkomen 
voor jouw belang en dat van andere kankerpatiënten.

Bel ons, mail ons via het online formulier of kankerlijn@komoptegenkanker.be, 
of chat met ons! Je persoonsgegevens zijn bij ons in goede handen. We hou-
den ze bij zodat wij je beter van dienst kunnen zijn. Wij behandelen ze met de 
nodige vertrouwelijkheid en garanderen dat we ze niet delen met derden, noch 
gebruiken voor commerciële doeleinden.

Indien je niet wil dat wij jouw persoonsgegevens opnemen en bewaren, kun je 
ons dat melden per mail of door een brief te sturen naar Kom op tegen Kanker, 
Koningstraat 217, 1210 Brussel. We zorgen er dan voor dat jouw persoonsge-
gevens geanonimiseerd of verwijderd worden.

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

610842_CMPVLA_Nieuwsflash_01-2021_COR_2.indd   25610842_CMPVLA_Nieuwsflash_01-2021_COR_2.indd   25 6/04/21   08:176/04/21   08:17



26

VOOR U GELUISTERD

Tijdens de Avonden van de Palliatieve Zorg 

In het kader van het “Palliatief Debat” van Kom op tegen Kanker

De CMP-NieuwsFlash heeft eerder al artikels gewijd aan palliatieve zorg. In de 
lente-editie van 2019 verscheen een artikel over het wetsvoorstel van CD&V 
kamerlid Els Van Hoof over vroegtijdige zorgplanning. In de lente-editie van 
de vorige jaargang (2020) ging het over de lancering van het “palliatief debat” 
door Kom op tegen Kanker en over de controverse tussen verschillende zie-
kenhuizen over de kwestie of palliatieve zorg al dan niet mag aangeboden/
opgedrongen worden als alternatief voor euthanasie. 

In deze lente-editie brengen we de stand van zaken na één jaar “palliatief de-
bat”, naar aanleiding van de “Avonden van de Palliatieve Zorg” die in elk der 
5 Vlaamse provincies voortreffelijk, online met Zoom, werden georganiseerd, 
eind januari – begin februari 2021. 

Het leek de redactie nuttig om voorafgaandelijk nog eens enkele veel gestelde 
vragen rond palliatieve zorg te laten beantwoorden. We deden daarvoor be-
roep op de website van de 

Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen

Wat is het?

“Palliatieve zorg is alles wat nog gedaan dient te worden als men denkt dat er 
niets meer gedaan kan worden” – Cicely Saunders; grondlegster van de pal-
liatieve zorg.

Wanneer je ongeneeslijk ziek bent of aan een ernstige aandoening lijdt, on-
derga je vaak verschillende behandelingen of therapieën met als doel om je 
leven te verlengen of te redden. Dit noemen we de curatieve of levensverlen-
gende zorgbenadering. Wanneer deze behandelingen of therapieën niet het 
gewenste resultaat opleveren, verschuift het accent in de zorgverlening van 
een curatieve naar een palliatieve zorgbenadering. Niet langer je levensverlen-
ging of genezing is het doel, maar wel de maximalisatie van je levenskwaliteit 
en comfort door je pijn en symptomen te controleren en te bestrijden. Pallia-
tieve zorg wordt terminale of levenseindezorg wanneer je levensverwachting 
minder dan 3 maanden bedraagt.

Wat is het doel?

Palliatieve zorg is totale zorg. De bedoeling is om de levenskwaliteit te verbete-
ren van iedereen die te maken krijgt met een levensbedreigende aandoening, 
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zowel van jezelf als van je naasten. Om ervoor te zorgen dat je maximaal com-
fort hebt in de laatste levensfase, is er niet enkel aandacht voor lichamelijke 
maar ook voor psychische, sociale en spirituele aspecten.

Wie verleent het?

Palliatieve zorg is gedeelde zorg. De zorg wordt verleend door een divers team 
van zorgverleners, dat nauw samenwerkt om zorg te verlenen die is afgestemd 
op de noden en wensen van jezelf en van je naasten. Dit team bestaat door-
gaans uit een huisarts, (thuis)verpleegkundige, zorgkundige, apotheker, kinesi-
therapeut, psycholoog, maatschappelijk werker, diëtist, spiritueel begeleider, 
mantelzorger, vrijwilliger,… Al deze zorgverleners bundelen hun krachten om 
er voor te zorgen dat jij en je naasten er het beste van kunnen maken ondanks 
je ziekte. 

Voor wie is het?

Iedereen die ongeneeslijk ziek is, heeft op het einde van zijn/haar leven recht 
op palliatieve zorg. Dit staat zo in de Belgische wet op palliatieve zorg (2002). 
Palliatieve zorg is er dus voor iedereen, hoe verschillend mensen ook zijn. Leef-
tijd, geslacht, overtuiging, origine, ziekte of levensverwachting spelen geen rol. 
Palliatieve zorg is er voor iedereen die nood heeft aan zorg en ondersteuning 
in de laatste levensfase. 

Wanneer start het?

Wanneer de palliatieve periode begint en eindigt is moeilijk te bepalen. Meest-
al start ze bij de diagnose en eindigt ze met de nazorg. Eén ding is duidelijk: het 
einde is onafwendbaar. Hoe lang de palliatieve periode duurt, is ook moeilijk te 
zeggen. Het kan gaan van een periode van enkele weken naar enkele maan-
den tot zelfs enkele jaren. Dat is het grote verschil tussen palliatieve zorg en 
terminale zorg: de palliatieve fase kan langer duren (soms zelfs jaren), terwijl 
de terminale fase vaak kort is.

Wat is het niet?

Er bestaan heel wat misverstanden en onduidelijkheden over ongeneeslijk ziek 
zijn, palliatieve zorg, en sterven. Dit komt omdat veel mensen het moeilijk vin-
den om te praten over de laatste levensfase. Desondanks is ook deze fase een 
volwaardig onderdeel van het leven en heeft iedereen recht op kwaliteitsvolle 
zorg aan het levenseinde.

Een aantal misverstanden over palliatieve zorg:
- Palliatieve zorg betekent dat er geen hoop meer is
- Palliatieve zorg is hetzelfde als terminale zorg
- Palliatieve zorg is enkel voor oudere mensen
- Palliatieve zorg is enkel voor kankerpatiënten
- Palliatieve zorg wordt enkel aangeboden in het ziekenhuis
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Met dank aan de Vlaamse Ouderenraad waaraan we onderstaande bijdrage 
ontleenden.

Zoals vermeld, organiseerde Kom op Tegen Kanker een breed maatschappe-
lijk debat over levenseindezorg. Kleine groepjes van mensen kwamen online 
samen om ideeën en suggesties rond palliatieve zorg uit te wisselen. Die ge-
sprekken resulteerden in een rapport dat eerder dit jaar gepubliceerd en voor-
gesteld werd op “De Avonden van de Palliatieve Zorg”. 

Aan de online “Avond-sessie” in Vlaams-Brabant namen drie medewerkers / 
bestuursleden van CMP-Vlaams-Brabant deel. 

Burgerforum

Het rapport is het resultaat van een uitgebreid traject. Niet enkel experten kon-
den hun mening geven, er werd ook actief ingezet op maatschappelijk debat 
en een burgerforum kreeg de kans om na te denken over de toekomst van 
palliatieve zorg in Vlaanderen.

Het divers samengestelde panel bestond uit 24 mensen die om uiteenlopende 
redenen erg gemotiveerd waren om hun mening over palliatieve zorg te delen. 
Gedurende 3 weekends discussieerde het burgerforum over palliatieve zorg 
om uiteindelijk te komen tot een aantal conclusies en beleidsaanbevelingen.

Beleidsaanbevelingen

Ingedeeld in verschillende thema’s schuift het rapport heel wat beleidsaanbe-
velingen naar voor.

Palliatieve zorg voor iedereen toegankelijk maken: palliatieve zorg is een 
basisrecht, er moeten
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Aansluitend ontvingen wij ook een bericht van VUB Perscentrum als 
volgt:

Europees onderzoeksteam ontwikkelde innovatief palliatief zorgpro-
gramma voor woonzorgcentra

Ondersteuning voor palliatieve zorg in woonzorgcentra 
is noodzakelijk

Maandag 1 maart 2021 - VUB-onderzoekster Elisabeth Honinx heeft voor 
haar doctoraat het programma ‘PACE Steps to Success’ geëvalueerd, dat 
beoogt om een palliatieve zorgcultuur in woonzorgcentra te implemente-
ren. Het ‘PACE Steps to Success’ programma werd ontwikkeld en getest 
in zeven Europese landen. Dat programma begeleidt woonzorgpersoneel 
bij de ontwikkeling van kennis en vaardigheden rond palliatieve zorg.

Het programma is tot stand gekomen in het kader van het Europees onder-
zoeksproject PACE en beschreven in Elisabeth Honinx’ doctoraatsstudie ‘Pal-
liative care in nursing homes in Europe’ bij de onderzoeksgroep Zorg rond 
het Levenseinde aan de VUB en UGent. Niet alleen binnen de muren van het 
woonzorgcentrum is een frisse wind in palliatieve zorg nodig. Ook vanuit het 
beleid is een heuse ommezwaai en meer ondersteuning nodig.

Steeds meer mensen overlijden op hogere leeftijd, vaak na een lange periode 
van chronische ziekte en invaliditeit. Mensen zijn aan het einde van hun leven 
vaak sterk afhankelijk van zorg en kennen complexe gezondheidsproblemen. 
De behoefte aan goede palliatieve zorg is dan ook sterk toegenomen de afge-
lopen jaren. Net dààr is dus grote nood aan goede ondersteuning tijdens de 
laatste levensjaren, -maanden en -dagen.

Hoewel woonzorgcentra meer evolueren naar een plaats waar mensen ko-
men te verblijven op het einde van hun leven, zijn het aantal personeelsleden, 
hun kwalificatie en opleiding, en de structurele middelen die woonzorgcen-
tra verkrijgen vanuit de overheid, hier nog niet voldoende op afgestemd. Ook 
gebeuren er nog altijd te veel behandelingen en ziekenhuisopnames aan het 
levenseinde die meestal ongewenst of overbodig zijn. Zo bleek dat in Vlaan-
deren 26% van de bewoners die overleden waren, gehospitaliseerd was in de 
laatste levensmaand en 20% van de bewoners nog een mogelijks overbodige 
behandeling kreeg in de laatste levensweek.

Het ‘PACE Steps to Success’ programma, een programma om de palliatieve 
zorgcultuur in woonzorgcentra te verbeteren, werd daarom ontwikkeld en ge-
test in 7 landen in Europa. Dat programma begeleidt woonzorgpersoneel bij de 
ontwikkeling van kennis en vaardigheden rond palliatieve zorg. Het programma 
bestaat uit zes stappen: van gesprekken met de bewoner en/of familie tot 
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maandelijkse nabesprekingen voor het personeel na een overlijden. Op basis 
van de eerste testresultaten werd het programma aangepast en het is het nu 
vrij beschikbaar.

Onderzoekster Elisabeth Honinx over het PACE-programma: “We moeten 
de algemene palliatieve zorgcultuur in woonzorgcentra versterken, waarbij 
er ingezet wordt op een vroege integratie van palliatieve zorg in de gewone 
zorg, voorafgaande zorgplanning, het nauwgezet opvolgen van symptomen, 
voldoende personeel en opleiding. Hierbij kan er gebruik gemaakt worden van 
palliatieve zorgprogramma’s zoals PACE. Echter, opdat zulke programma’s 
daadwerkelijk effect hebben, is bijkomende investering van de overheid nood-
zakelijk.”

“Beleidsmatig is inderdaad bijkomende ondersteuning nodig. Om voldoende 
palliatieve zorg voor élke bewoner die dit nodig heeft te kunnen geven, moeten 
voldoende middelen, geschoold personeel en materiaal beschikbaar zijn. Zo 
kan palliatieve zorg op een doeltreffende manier worden uitgebreid,” aldus 
professor Lieve Van den Block, coördinator van het Europese PACE project.

Over de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde

De onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de Vrije Universiteit Brus-
sel en Universiteit Gent is al jarenlang bezig met het onderzoeken hoe pallia-
tieve en levenseindezorg te verbeteren. Een 60-koppig team van wetenschap-
pers verricht in Jette en Gent baanbrekend wetenschappelijk onderzoek in 
zorg rond het levenseinde en palliatieve zorg, nationaal en internationaal.

OVER PRESS - VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL. Heeft u vragen over het on-
derzoek? Contacteer dan onderzoeker Dr. Elisabeth Honinx (0477437318, Eli-
sabeth.Honinx@vub.be) of Prof. Lieve Van den Block (Lieve.Van.den.Block@
vub.be)

 

COVID-VACCINATIE ALS JE IMMUUNSYSTEEM (IS) 
NIET GOED WERKT

Deze info is een samenvatting van 2 webinars gegeven door Hematon en 
Vlaams Patientenplatform

Hoe werkt het IS

Het Coronavirus komt via slijmvliezen ( neus en mond ) ons lichaam binnen 
en tast onze cellen aan via een ingenieus systeem. Aan de buitenkant van het 
virus zitten stekels ( sleutels ), op onze cellen zitten ontvangers (sloten ).
Als de sleutel past op het slot komt het virus de cel binnen en vermenigvuldigt 
zich daar om alzo andere cellen aan te vallen. Ons lichaam reageert hierop door 
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het aanmaken van antilichamen ( antistoffen ) vanuit de Bcellen en Tcellen ( 
witte bloedcellen ) die het virus uitschakelen. De sleutel past dus niet meer op 
het slot !
Er worden ook geheugencellen aangemaakt die ervoor zorgen dat bij een vol-
gend contact met hetzelfde virus er vlugger antistoffen worden aangemaakt.
Visueel beeldmateriaal hierover vindt U op www.dezuiderpoortgent.be
Het afweersysteem is 3-lagig ( van buiten naar binnen )
- de oppervlakte barrière via de huid en slijmvliezen (bv maagzuur ) die indrin-

gers tegenhouden
- de aangeboren afweer zonder geheugen: witte bloedcellen reageren onmid-

dellijk op indringers
- de verworven afweer met geheugen bijv. het pokkenvaccin werkt levenslang

Wat als je IS niet goed werkt

Dit te gevolge van auto-immuunziekten, kankermedicatie, stamceltransplanta-
tie, bestraling …

Door je verminderde weerstand is de kans op infectie groter en meestal ook 
heviger,

Vaccinatie bij patiënten met een verminderd IS

Het Covid vaccin zal minder goed werken bij immuun-gecompromiteerde pa-
tiënten.
Je kan altijd achteraf je titer aan antistoffen voor Covid laten controleren in je 
bloed.
Er zijn studies lopende ( o.a. Cobra-Kaistudie ) i.v.m. antistoffenrespons bij deze 
patiënten en een eventuele bijkomende vaccinatie.
De beschikbare vaccins voor Corona zijn allen dode vaccins en dus geschikt 
voor immuun-gecompromiteerden,
Er zijn 3 soorten vaccins:
- Eiwitvaccins (Sanofi /Novovac) waarbij een stukje gedood viruseiwit wordt 

ingeënt met vnl. een B-cel respons.
- Vectorvaccins (Astrazeneca/Johnson&Johnson) waarbij een deel van het vi-

rus (eiwit) wordt ingepakt in een enveloppe van een onschuldig adenovirus, 
Dit veroorzaakt vnl. een T-cel respons.

- mRNA vaccins (Pfizer Biontech/Moderna/Curevac) is eigenlijk een code (re-
ceptbriefje) dat wordt verpakt in een vetdruppel ( voor de stabiliteit ) waarbij 
de cel zelf het spike-eiwit ( sleutel/stekel ) aanmaakt, Dit veroorzaakt vnl. een 
B-cel respons. Deze vaccins komen niet in contact met het genetisch materi-
aal van de cel en dus veilig !

 Voor patiënten met een verminderd IS zijn deze vaccins aan te raden, maar al 
wat je wordt aangeboden is ok.

Bij vaccinatie is de vermoedelijke immuniteit 1 à 2 jaar en dus langer dan de na-
tuurlijke immuniteit tgv. een opgelopen Covid infectie die maar ong. 6 maand 
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bescherming biedt,
De kans op transmissie van het virus na vaccinatie is nog onvoldoende we-
tenschappelijk bewezen alhoewel er vanuit Israëlische statistieken hoopvolle 
informatie komt.

Al of niet vaccineren

Niet vaccineren of onder medisch toezicht ingevolge van allergie aan bepaalde 
bestanddelen van het vaccin bijv. Polyethyleenglycol, Polysorbaat … . Ook niet 
bij zeldzame Mastcel-aandoeningen, ingevolge van stamceltransplantatie of 
CAR-T celtherapie wordt vaccinatie best uitgesteld met 6 maand.

Ook bij acute aanvalstherapie bij kankerbehandeling best uitstellen.

Bij therapieën waarbij dexamethasone wordt genomen moet de inname met 1 
week uitgesteld worden tengevolge van het vaccin.

Bij behandeling met Immunoglobulines (bvb Privigen / Multigam …) mag ge-
vaccineerd worden.

Bijkomende info vindt U op de volgende websites:
www.laatjevaccineren.be
www.vlaamspatientenplatform.be
www.gezondheidenwetenschap.be

 

Contactgroep Myeloom en Waldenström Patiënten
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NIEUWS UIT DE REGIO

LOTGENOTENCONTACT VOOR REGIO OOST-EN WEST-
VLAANDEREN

VERSLAG VAN HET EERSTE DIGITAAL LOTGENOTENCONTACT 

Corona doet het regio Bestuur van CMP Vlaanderen anders denken en 
werken.

Iedereen begint het woord ‘Corona’ en de gevolgen ervan moe te worden.

Dit is ook zo bij het regionaal CMP-bestuur, want door de pandemie wordt de 
ganse werking rond lotgenotencontacten stilgelegd.

Gelukkig is de redactieraad van onze driemaandelijkse Nieuwsflash niet blij-
ven stil zitten. Zo kregen jullie in alle vorige edities van 2020 en 2021 veel 
interessante artikels te lezen. 

Tot vandaag heeft nog niemand zicht op een juiste datum, om terug over 
een persoonlijk Lotgenotencontact te durven spreken. Het blijven stil zitten 
en wachten op beter heeft nu al lang genoeg geduurd en de teams van de 
verschillende regio’s blijven gelukkig niet bij de pakken zitten. Dat is de re-
den waarom wij zijn beginnen denken over hoe wij het anders dan voorheen 
kunnen aanpakken. De mogelijkheid om digitaal iets te organiseren kwam 
aan bod en werd een feit. Het was een grote uitdaging want velen van ons 
bestuur hadden dit nog nooit gedaan. Maar als goede teams gaan wij geen 
enkele uitdaging uit de weg.

Het éérste digitaal Lotgenotencontact ging door op dinsdag 16 maart 2021.

Regio Oost- en West-Vlaanderen ging als eerste team aan de slag en het 
éérste digitaal Lotgenotencontact via Teams meeting werd een feit. 

Doordat dit enkel digitaal via Laptop, PC, tablet of Gsm kon gevolgd worden, 
werden de uitnodigingen hiervoor per e-mail aan onze regio lotgenoten ver-
stuurd. Er werd ook gezorgd dat de inschrijving en de aanmelding om hieraan 
deel te nemen zeer eenvoudig kon gebeuren.

Met de hulp van onze regio coördinator van Stichting tegen Kanker, mevr. 
Ann Hertoghe, werd naar een mogelijkheid gezocht om dit te realiseren. Als 
thema van dit lotgenotencontact werd naar een onderwerp gezocht buiten 
ons ziektebeeld, ziekenhuizen, of dokters en psychologen of sociale assis-
tenten om. 

Wij kozen een volledig ander onderwerp voor deze namiddag en het werd:
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 ‘Inloophuizen in Vlaanderen, waar zijn ze, wat doen ze?’ 

In onze regio van Oost- en West-Vlaanderen is de werking van de inloophui-
zen zo goed als onbekend. In regio Gent zijn er reeds 3 inloophuizen actief 
nl. Het Majin huis in Gent, Huyse Nestelt in Eeklo en villa Zomernest in St-
Martens-Latem. Gezien wij die nu niet kunnen bezoeken in groep, was dit 
een gelegenheid om ermee kennis te maken via dit lotgenotencontact. 

Om 14u ging de meeting van start en alle deelnemers werden verwelkomd 
door Marijke, een van onze CMP-regio verantwoordelijken. Aansluitend was 
er de introductie van de inloophuizen door Ann Hertoghe van Stichting tegen 
Kanker. Daar horen wij dat het doel van de inloophuizen hierin bestaat om 
kankerpatiënten, met alle soorten van diagnose, een positief en goed mo-
ment te kunnen bezorgen. 

• Als 1e huis kwam Els Van Den Driessche van het Majin Huis aan het 
woord.

Het Majin Huis aan het St Elisabeth plein 7, is een plek in hartje Gent waar 
mensen met kanker en hun naasten op verhaal kunnen komen, lotgenoten 
vinden en deelnemen aan versterkende activiteiten voor lichaam en geest. 
Je kan er deelnemen aan groepsactiviteiten en ook persoonlijke begeleiding 
is mogelijk. Door COVID-19 vervalt hun normaal programma, maar in de ka-
lender op hun website, vind je wel een coronaproof aanbod. Het Majin Huis 
is zeer vlot bereikbaar met het openbaar vervoer of de wagen. Voor alle info: 
zie de website: het Majin Huis Gent. Zij blijven bereikbaar: 0479 16 15 08 
(ma-vr, 13-17u).

• Als 2de huis kwam Kathleen Wittouck van Huyze Nestelt uit Eeklo aan de 
beurt. 

Steeds meer mensen worden direct of indirect met kanker geconfronteerd. 
Met Huyse Nestelt willen ze een bruggenbouwer zijn tussen de professi-
onele zorg en het dagelijkse leven dat gewoon zijn gangetje gaat. We wil-
len ondersteuning bieden, een laagdrempelige ontmoetingsplaats zijn waar 
mensen met of na kanker, naasten en nabestaanden terecht kunnen. Zij wil-
len een ontmoetingsplaats zijn waar elke gast een luisterend oor vindt, zo-
wel in individueel gesprek als in groep, Lotgenoten ontmoeten, aangepaste 
activiteiten aanbieden, ondersteuning bieden aan naasten en mantelzorgers 
en hen informatie aanreiken. Voor info: zie de website of mail naar info@
vzwhuyzenestelt.be 

• Als 3e huis werd Villa Zomernest in St-Martens-Latem door Ingrid de 
Meester en Zeneb voorgesteld. Samen met hun ganse ploeg gingen zij 
de uitdaging aan om dit inloophuis in volle Coronatijden op 4 januari 2021 
te openen. 
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Villa Zomernest is een warm nest voor mensen met en na kanker in Sint-
Martens-Latem:

waar lotgenoten op zoek kunnen gaan naar zichzelf, naar een doel, naar 
een manier om verder te leven na wat ze hebben meegemaakt;

waar je op je eigen tempo kan kiezen voor bezigheden en activiteiten 
die je energie geven en helpen het vertrouwen in jezelf en je lichaam 
terug te vinden;

waar je voelt dat je niet alleen bent. Je vindt er een koffie, een luiste-
rend oor, een antwoord op jouw vragen; 

waar je gewoon kan ‘zijn’ met je verdriet, angsten en pijn en inspiratie 
kan halen voor een toekomst die hoopvol is;

waar je kracht en energie kan vinden om vol te houden en door te 
gaan.

Voor info: zie de website of mail info@villazomernest.be of bel: +32470893976

Na de voorstelling van de inloophuizen kwam Mr. Johan Dewitte ons inlich-
ten hoe de ‘Levensloop anno 2021’, georganiseerd door Stichting tegen 
Kanker, op 12 juni tot 15 september kan doorgaan. Hierover vind je alle info 
in het afzonderlijke artikel in deze Nieuwsflash terug.

Rond 15.45u was het tijd om af te ronden. Na rondvraag waren de deelne-
mers heel tevreden dat zij erbij konden zijn en werd de meeting beëindigd.

Heb jij als CMP Vlaanderen Lotgenoot van regio Oost- en West-Vlaanderen 
nood aan een luisterend oor of heb jij een vraag dan, staan Raoul en Nicky 
voor Waldenström en Marijke voor Multipel Myeloom klaar voor jou! Hun 
gegevens kan je achteraan in de Nieuwsflash vinden.

De opgenomen versie van dit lotgenotencontact is terug te zien en te beluis-
teren op onze website: www.cmpvlaanderen.be
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WALDO & KALO
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STICHTING TEGEN KANKER

Onderzoeker Cédric Blanpain, die Stichting tegen Kan-
ker financieel steunt, ontvangt de ‘Belgische Nobel-
prijs 2020’ 

woensdag, 9 december 2020

Professor Cédric Blanpain won begin deze week de Francqui-Collen-prijs, 
oftewel de ‘Belgische Nobelprijs’, voor zijn baanbrekend onderzoek op het 
gebied van stamcellen en meer bepaald naar hun rol in de ontwikkeling van 
verschillende soorten kanker. Stichting tegen Kanker feliciteert professor 
Blanpain en zijn onderzoeksteam van harte. We danken hen voor hun on-
schatbare bijdrage aan de strijd tegen kanker.

Uiteraard zijn we er ook trots op dat we sinds 2008 verschillende onder-
zoeksprojecten van professor Blanpain financieel hebben ondersteund, 
wat nu tot deze prestigieuze onderscheiding heeft geleid. 

De juryleden van Stichting tegen kanker waren keer op keer onder de indruk 
van zijn werk. In totaal kenden ze professor Blanpain tussen 2008 en 2018 
vijf keer een Grant toe, voor een totaalbedrag van € 2 280 000. Ook in 2020 
geraakte zijn onderzoeksproject door de selectie van de Wetenschappelijke 
Grants. Hieruit blijkt wederom dat Stichting tegen Kanker innovatieve en 
gedurfde projecten onder leiding van getalenteerde onderzoekers vol over-
tuiging financieel steunt.

Samen voor het leven

Stichting
tegen Kanker
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Onderzoek kost nu eenmaal geld, wil men vooruitgang boeken. Stichting te-
gen Kanker is een van de organisaties die onderzoekers de middelen en de 
mogelijkheden biedt, opdat ze elke dag opnieuw een volgende stap kun-
nen zetten op weg naar de betere behandelingen, die meer inzicht in de 
mechanismen van kanker mogelijk maakt. Deze steun hebben we te danken 
aan de vrijgevigheid van de vele donateurs. 

Meer weten over de onderzoeksprojecten van professor Blanpain die 
Stichting tegen Kanker steunt?

• Wetenschappelijke Grant fundamenteel onderzoek 2020: Definiëren van 
de mechanismen die aan de grondslag liggen van klonale competitie na 
oncogene transformatie

• Wetenschappelijke Grant klinisch en translationeel onderzoek 2018: onder-
zoek naar het nut van een nieuwe universele marker voor solide tumoren

• Wetenschappelijke Grant fundamenteel onderzoek 2016: onderzoek naar 
de mechanismen van metastasen bij huidkanker

• Wetenschappelijke Grant fundamenteel onderzoek 2012: onderzoek naar 
de rol van stamcellen bij de ontwikkeling van huidkanker en behandelresis-
tentie

• Wetenschappelijke Grant fundamenteel onderzoek 2008: onderzoek naar 
de rol van stamcellen bij het ontstaan en de groei van tumoren na herval

4 februari was Wereldkankerdag: Wat 
als we op een dag niet meer sterven 
aan kanker?
4 februari: Wereldkankerdag: Wat als we op een 
dag niet meer sterven aan kanker? 
In de afgelopen 10 jaar overleefden 350.000 men-
sen kanker in België. In 50 jaar tijd is het over-
levingspercentage 5 jaar na de kankerdiagnose 

spectaculair gestegen van 40% naar bijna 70%.

Stichting tegen Kanker hoopt dat alle kankerpatiënten op een dag kun-
nen genezen en een kwaliteitsvol leven kunnen leiden. Daarom finan-
ciert ze in België zowel kankeronderzoek als psychosociale projecten 
voor patiënten en hun naasten; informeert ze zieken, hun omgeving en 
het brede publiek en voert ze preventieacties. Dit alles dankzij de vrijge-
vigheid van vele donateurs.

Elk jaar neemt het aantal kankers toe. In 2018 (bron: kankerregister) tel-
len we meer dan 70.000 nieuwe gevallen in België. Wereldwijd zijn er dat 
19.292.789 (bron: WHO). De WHO stelt dat als de huidige trend zich doorzet, 
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het aantal kankergevallen de komende twee decennia met 60% zal stijgen 
in de wereld. In ons land houdt deze jaarlijkse stijging vooral verband met de 
bevolkingsgroei en de vergrijzing. 

Echter… van jaar tot jaar nemen ook de overlevingskansen toe. Bijna 70 % 
leeft nog 5 jaar na de kankerdiagnose. In de afgelopen 50 jaar heeft het on-
derzoek naar de mechanismen, de ontwikkeling en de behandeling van kan-
ker ontzettend veel vooruitgang geboekt. Bovendien dragen programma’s 
voor vroegtijdige opsporing in combinatie met betere behandelingen, jaar na 
jaar bij tot de verlaging van het vroegtijdige sterftecijfer. De overlevingskan-
sen zijn in België voor sommige kankers de hoogste en voor veel kankers bij 
de hoogste van Europa. Dit kan verklaard worden door onze goede gezond-
heidszorg waar toegankelijkheid, multidisciplinaire aanpak en de introductie 
van innovatieve technieken en behandelingsstrategieën van kracht zijn.

“België speelt in de Champions League van kanker-
onderzoek. We hebben dankzij onderzoek geleerd 
wat de mechanismen zijn die aan de basis liggen 
van kanker alsook van de groei, uitbreidingen en uit-
zaaiingen van kankercellen. We ontdekten dat we 
op een aantal van die mechanismen kunnen ingrij-
pen en welke de drijvers zijn voor de groei. Onder-
zoek wees uit hoe we een aantal kankers kunnen 
voorkomen. Maar ook hoe we ervoor kunnen zorgen 
dat meer patiënten met metastasen langer kunnen 

leven tot zelfs kunnen genezen. We hebben al veel vooruitgang geboekt, 
maar we zijn er nog niet. Daarom hebben we blijvend de steun nodig om te 
kunnen blijven investeren in innovatieve en creatieve onderzoeksprojecten.”

Prof. Dr. Eric Van Cutsem, Hoofd Afdeling Digestieve Oncologie,  
UZ en KU Leuven - Voorzitter Stichting tegen Kanker

Bestaat er een behandeling voor mijn kanker?

Elke dag stellen 193(*) nieuwe mensen zich deze vraag wanneer ze een 
kankerdiagnose krijgen. Het is voor hen dat Stichting tegen Kanker zich da-
gelijks inzet. Al meer dan 30 jaar financiert zij de meest vooruitstrevende en 
innovatieve onderzoeksprojecten zodat patiënten kunnen rekenen op nauw-
keurigere en snellere diagnoses, effectievere en doelgerichtere behandelin-
gen en een betere levenskwaliteit. Ook daardoor is België bij de koplopers 
in Europa voor de overlevingskansen na een kankerdiagnose. Dankzij deze 
inspanningen is het antwoord vandaag voor meer en meer patiënten “Ja, er 
is een behandeling!”.

Getuige hiervan is het verhaal van Greetje. In 2015 werd een maligne mela-
noom in de sinussen ontdekt. Er volgde een zware operatie en 6 weken be-
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straling. Een aantal maanden later werden metastasen in de nek gevonden. 
Een eerste immunotherapie werd opgestart maar na enkele maanden wer-
den uitzaaiingen in maag, lever en bot vastgesteld. De boodschap was hard, 
als de volgende therapie niet aanslaat is er slechts 20% kans op overleving. 
De behandelende arts startte een nieuwe immunotherapie op. Die sloeg aan 
en ondanks erg zware bijwerkingen, kwam Greetje er bovenop.

“4 jaar na de kankerdiagnose, leef ik weer volop. Ik werk halftijds en ben mijn 
artsen erg dankbaar hiervoor. Zonder deze therapie was dit een heel ander 
verhaal geweest.”

Greetje, behandeld met immunotherapie

Als Greetje in staat was om de ziekte te overwinnen, dan is dat door immuno-
therapie... 20 jaar geleden zou ze dit misschien niet hebben overleefd. Voor 
sommige kankers is er enorme vooruitgang geboekt, voor andere met een la-
gere overlevingskans moet het onderzoek onafgebroken worden voortgezet. 

Gedurfde en innovatieve onderzoeksprojecten om hoop om te zetten 
in overwinning

Afgelopen 30 jaar heeft Stichting tegen Kanker meer dan 200 miljoen euro 
geïnvesteerd in kankeronderzoek in België, zowel in fundamenteel, trans-
lationeel als klinisch onderzoek. In 2021 steunt Stichting tegen Kanker 63 
nieuwe onderzoeksprojecten voor een totaal van 23,8 miljoen euro. Elk jaar 
wordt zo meer dan 50% van de uitgaven van de Stichting besteed aan de fi-
nanciering van medisch-wetenschappelijk onderzoek. Want een beter begrip 
van kanker leidt tot betere behandelingen en een betere levenskwaliteit voor 
patiënten.

Onderzoek maakt het onmogelijke geleidelijk aan mogelijk. Stichting tegen 
Kanker was de eerste organisatie die geloofde in vele innovatieve onderzoe-
ken die gek of onmogelijk leken en die nu realiteit zijn.

Zo stond ze mee aan de wieg van immunotherapie door de financiering van 
immunotherapieprojecten, omdat ze het enorme potentieel ervan inzag. 
Greetje’s kanker zou 20 jaar geleden een doodsvonnis zijn geweest. Een ma-

ligne melanoom was vrijwel onmogelijk te behande-
len voor de komst van immunotherapie.

“Immunotherapie heeft een positieve omwenteling 
veroorzaakt in de behandeling van gemetastaseerde 
kankers, want áls het werkt, verlengt het een leven 
met vele jaren, of leidt het zelfs tot genezing. Een 
belangrijk minpunt is dat slechts bij een relatief klein 
percentage van de kankerpatiënten zulke behande-
lingen leiden tot een duurzame klinische respons. 
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Wetenschappers houden zich momenteel bezig met de zoektocht naar bio-
merkers die kunnen aangeven welke patiënten al dan niet baat hebben bij 
deze therapie en met het identificeren van nieuwe behandelingsdoelwitten 
om nog betere behandelingen te ontwikkelen. In de komende jaren zullen 
zij ongetwijfeld er in slagen om steeds meer kankerpatiënten succesvol te 
behandelen.”

Professor Diether Lambrechts (VIB - KU Leuven)
Onderzoek kost tijd en middelen

Dit jaar waren we getuige van een indrukwekkende mobilisatie van middelen 
en mensen tijdens de race naar een coronavirusvaccin. Met als resultaat een 
razendsnel goedgekeurd vaccin.

In de strijd tegen kanker gaat het ook over middelen, mensen en tijd. En kan-
ker is verantwoordelijk voor de dood van meer dan 30.000 Belgen per jaar... 
Stichting tegen Kanker ijvert er daarom voor om actie te ondernemen en de 
nodige middelen en mensen te mobiliseren om deze ziekte echt te bestrij-
den. Want… het is mogelijk!

In België wordt elk jaar bij meer dan 70.000 mensen kanker vastgesteld en 
sterven er nog steeds meer dan 30.000 mensen aan de ziekte. Gelukkig stij-
gen de overlevingscijfers elk jaar. Stichting tegen Kanker investeert al bijna 
100 jaar in de strijd tegen kanker door de financiering van kankeronderzoek 
en preventiecampagnes en door de steun aan welzijnsprojecten ten voordele 
van patiënten en hun naasten.

Levensloop is een internationaal concept dat sinds 2011 ook in België plaats-
vindt, en in 2019 nog in bijna 30 plaatsen in België werd georganiseerd. Le-
vensloop is een evenement waarbij verschillende teams uit de lokale en om-
liggende gemeenschap 24 uur lang in beweging zijn in de strijd tegen kanker. 
Om de moed van mensen met kanker te vieren, om mensen die aan kanker 
overleden zijn te herinneren en om samen tegen de ziekte te strijden. Het 
evenement wordt helemaal gedragen door vrijwilligers. De opbrengst gaat 
volledig naar de strijd tegen kanker. Tijdens het evenement worden heel wat 
activiteiten georganiseerd die open staan voor vechters en hun naasten. Het 

 Levensloop 
Een beweging die blijft bewegen 
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wordt helemaal op hun maat gesneden en met veel enthousiasme voor hen 
georganiseerd. 

Zoals voor zoveel andere evenementen en organisaties is 2020 en bij uit-
breiding ook 2021 een jaar geworden waarin alles anders werd. In 2020 kon 
geen enkel Levensloop-evenement plaatsvinden. In 2021 worden toch een 
heel aantal evenementen Corona-proof georganiseerd. Alle info rond data en 
locaties vindt je op www.levensloop.be

Onze lokale comités – in 2021 ondertussen actief in bijna 40 gemeenten 
en steden in België – blijven heel actief om voor onze vechters en naasten 
heel wat verschillende activiteiten te organiseren waar je als vechter of niet-
vechter kan aan deelnemen: een workshop, een fondsenwervende activiteit, 
specifieke activiteiten rond dagelijks welzijn. 

Natuurlijk vormt het jaarlijks terugkerend Levensloop-evenement de kers op 
de taart van de lokale werking ! In West-Vlaanderen zijn er Levensloop-comi-
tés actief in Brugge, Koksijde, Kortrijk en Ieper. In Oost-Vlaanderen is dat in 
Gent, Eeklo, Evergem, Beveren, Aalst en Deinze. 

Heb je vragen rond Levensloop of wil je deel uitmaken van onze Levenloop-
familie ? Alle info via www.levensloop.be of info@kanker.be

Contactgroep Myeloom en Waldenström Patiënten
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ONS KOOKHOEKJE

HAVERMOUTKOEKJES
Dit is het overheerlijk recept van de koekjes van Anne. 
Zij bood die aan, met groot succes, tijdens de lotgenoten contacten van onze 
regio Brabant!

Ingrediënten: 100 Gr zelfrijzende bloem of bloem met bakpoeder
 100 Gr boter
 125 Gr havermoutvlokken
 100 Gr suiker
 1 volledig ei
 1 zakje vanillesuiker
 noten en chocoladeschilfers
 snuifje zout

Werkwijze: 
Laat de boter smelten.
Meng de bloem, het ei, de suiker en vanillesuiker met de gesmolten boter en 
mixen.
Voeg de havermoutvlokken, de chocoladeschilfers en gehakte noten en zout 
toe en schep
deze met een houten spatel onder het deeg.
Verwarm de oven voor op 150° C
Leg bakpapier op je ovenplaten en verdeel hierover het deeg in kleine hoopjes 
die je platdrukt,
Bak deze koekjes op 150°C gedurende 15 minuten.
Je kan ook nog eventueel rozijnen toevoegen.

Heeeeerlijke koekjes waar ik altijd veel succes mee oogst !!!
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NOTA VAN ONZE LEDEN ADMINISTRATIE

OPROEP aan ALLE lotgenoten 
Wij vragen om al jouw adreswijzigingen bij ons de te laten weten bij

- verandering van jouw e-mailadres 

- verhuis

- ander telefoonnummer

- bij overlijden

aan: marijke@cmpvlaanderen.be 

Zo blijven de adressen up-to-date.

Contactgroep Myeloom en Waldenström Patiënten
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NIEUW VOOR CMP-Vlaanderen vzw !

UW GIFTEN !

Voortaan zal elke gift gelijk aan of groter dan € 40 u recht geven op be-
lastingvermindering en wij zullen u hiervoor jaarlijks een fiscaal attest 
sturen.

Alle giften zijn welkom op onze rekening nr. BE82 9734 0606 4868 - 
BIC: ARSPBE22
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Contactadressen CMP Vlaanderen vzw

Antwerpen

Wim Koolen (Myeloom)
Bethaniëlei 8
2970 Schilde
Tel.: 03 384 38 93
wim@cmpvlaanderen.be

Jeannot Poelman (Waldenström)
gsm: 0477 43 30 47
jeannot@cmpvlaanderen.be

Etienne Govaerts (Waldenström)
gsm: 0475 30 31 62
etienne@cmpvlaanderen.be

Jan Walschap (Myeloom)
Meikeverstraat 7
2880 Bornem
gsm: 0490 44 12 37
jan@cmpvlaanderen.be

Brabant

Chris De Ronne (Myeloom)
Tel.: 016 40 32 86
chris@cmpvlaanderen.be

Mia Villé (Myeloom)
Tel.: 016 25 07 28
mia@cmpvlaanderen.be

Anne Aertssen (Myeloom)
Broekstraat 7
3390 Tielt-Winge
Tel.: 016 63 52 79
anne@cmpvlaanderen.be

Roger Aertsens (Myeloom)
Maleizenstraat 48
3020 Herent
Tel.: 016 20 14 68
roger@cmpvlaanderen.be 

Sonja Goovaerts (Myeloom)
Baron Eduard Empainlaan 107
2800 Mechelen
Tel.: 015 65 37 32
sonja@cmpvlaanderen.be
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Nicky De Boever (Waldenström)
Bakkereel 30
9600 Ronse
Tel: 0470 82 47 45
nicky@cmpvlaanderen.be

Limburg

Willy Schepers (wildgroei vzw)
Vandermarckestraat 30
3560 Lummen
Tel.: 013 52 30 92
willy@cmpvlaanderen.be

Oost- en West-Vlaanderen

cmp.regiovlaanderen@gmail.com

Marijke Foucart (Myeloom)
Tel.: 09 324 09 31
marijke@cmpvlaanderen.be

Raoul Van Gaever (Waldenström)
Goedlevenstraat 199 
9041 Oostakker 
Tel.: 0478 40 40 15
raoul@cmpvlaanderen.be

Webmaster  

webmaster@cmpvlaanderen.be
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Informatie en verantwoordelijke uitgever:
CMP Vlaanderen vzw
Jeannot Poelman
Boordeken 4
2980 Zoersel
Tel.: 0477 43 30 47
jeannot@cmpvlaanderen.be

www.cmpvlaanderen.be

CMP vzw
Boordeken 4
2980 Zoersel
Ondernemingsnr.: 860 749 987

Bankrekening ARGENTA
IBAN: BE82 9734 0606 4868

BIC: ARSPBE22

Giften worden in dank aanvaard
Elke gift gelijk aan of groter dan 40 geeft recht op 

belastingvermindering en u zal jaarlijks een fi scaal attest ontvangen.
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