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Adviesvraag Ministers Aelvoet en Vandenbroucke i.v.m. zorgprogramma's oncologie en
radiotherapie, inzonder
-over de conceptnota 1

-over een mogelijke programmatie van de zorgprogramma's B voor de oncologische patiênt
-over een actualisatie van de erkenningsnormen van de diensten radiotherapie
-over een mogelijke programmatie van de diensten radiotherapie

Inleidinge

Op 9 oktober 1997 keurde de NRZV unaniem een advies goed inzake het zorgprogramma
Oncologie in het kader van het Nieuw Ziekenhuisconcept 2.
De principes voor een goede zorg voor kankerpatiënten zaten en zitten nog steeds vervat in dit

advies:
.gelijkwaardige toegankelijkheid voor aIle patiënten

.multidisciplinaire werking

.overleg, consensus, samenwerking, netwerking in en tussen instellingen

.registratie en kwaliteitstoetsing

.psychosociale, transmurale en palliatieve begeleiding.

De Raad meent te kunnen vaststellen dat vele ziekenhuizen nu reeds de principes van dit
advies toepassen: geneesheren-oncologen 3 werden aangeworven en/of beter geincorporeerd

in de medische werking 4, multidisciplinaire aanpak werd ingevoerd en/of verbeterd, samen-
werkingsverbanden en netwerking tussen ziekenhuizen werden nauwer aangehaald en/of op

een meer formele wijze gestructureerd, enz..

Dit succes lijkt verband te houden met het feit dat het advies een algemeen aanvaarde wense-
lijkheid verwoordde: spreiding en toegankelijkheid van zorg (aIle ziekenhuizen eerder dan
enkele), gelijkwaardigheid (eerder dan een relatie tus sen oversten en ondergeschikten),
integratie, samenwerking en overleg (eerder dan hiêrarchie), taakverdeling (eerder dan con-

centraties en monopolies).

De afdeling " Erkenning en Programmatie" van de NRZV geeft hierbij volgende

adviezen: ~ ~

IODe conceptnota is geen goede basis om de oncologie in het koninkrijk België te
organiseren. De NRZV verkiest terug te keren naar het zeer evenwichtig en genuanceerd
advies van 9.10.97 dat in plenaire vergadering met eenparigheid van stemmen werd

goedgekeurd.

1 Concepmota onco1ogie, versie 2000-5, dd. 11/07/2000

2 Advies van 9.10.1997, ref. : NRZV/D/129-2, bekrachtigd doorhet Bureau op 9.10.1997.

3 Ondanks aile discussies m.b.t. de bijzondere beroepstitels.

4 Ondanks het uitblijven van de uitvoering van de voorstellen voor een aangepaste nomenclatuur.



De raad betreurt dat in de Conceptnota de volgende elementen worden gefonnuleerd, die in
tegenstelling zijn met het advies van oktober 1997:

Programma A
.een erg beperkte aandacht voor het zorgprogramma A dat tochhet overgrote deel van de

klinisch-oncologische zorg zal verstrekken
.en dus: het voorstel om het zorgprogramma A niet op te leggen aan aIle algemene zieken-

huizen
.en dus: de zeer beperkte medische equipe van het zorgprogramma A
.en dus: de exclusieve binding van de oncoloog-coordinator aan één ziekenhuis5

Programma B
.de verplichte gezamenlijke aanwezigheid van BI, B2 én B3.
.en dus: het concentrerend en monopolistisch karakter van de normen voor BI, B2 en B3
.en dus: het negeren van de reeds bestaande goede samenwerkingsverbanden en taakverde-

lingen tussen ziekenhuizen, die geleidelijk ontstaan en gegroeid zijn.

Verfijningsmodules
.het voorstel om zorgprograrnrna C te creëren terwijl het advies enkel voorzag in verfij-

ningsmodules die samenwerken met zorgprogramma's B.

Kortom, de NRZV ziet geen reden om het unaniem goedgekeurde advies van 10 oktober 1997
fundamenteel te wijzigen. De Raad kan overwegen of enkele mineure amendementen aan het
advies wenselijk zijn.

De oncologische pathologie is terug te vinden in elk ziekenhuis en vonnt een derde tot de
helft van de workload van elk ziekenhuis. Het komt er dus op aan om in ELK ziekenhuis
goede oncologische zorg te organiseren, door aIle disciplines.

Het invoeren van een derde niveau zou alleen een kostenexploderend effect hebben. Immers,
elk ziekenhuis zou uiterste pogingen doen om aan deze norm te beantwoorden, met de
gekende inflatoire gevolgen vandien.

Het uitgangspunt is een juiste behandeling van elke kanker patiënt, welke ingangspoort hij
ook zou gebruiken.

De kwaliteit wordt in dit advies bijzonder centraal gesteld op drie punten:
-de noodzakelijke multidisciplinariteit
-de noodzaak van het hanteren van protocols
-de ontwikkeling van echte concertatie.

Dit advies heeft tussen 1997 en nu op het terrein reeds duidelijk effect gehad: heel wat
ziekenhuizen hebben reeds geanticipeerd en hebben de principes die vervat zijn in dit advies

toegepast.

S Het voorstel van de niet-exclusieve binding van het advies van oktober 1997 heeft te maken met het geringe

aantal oncologen (zie voetnoot 3), de spreiding van de fmanciële lasten over meerder..: ziekenhuizen (zie
voetnoot 4), de verplichting van een zorgprogramma A voor aile ziekenhuizen én het bevorderen van de
samenwerking en netwerking tussen instellingen.



Aan het advies van 1997 kunnen volgende elementen toegevoegd worden. De meeste
toevoegingen (in cursief vermeld) werden reeds ingevoerd in aanvullend advies van 1.12.1998
en zijn hier volledigheidhalve eveneens toegevoegd.

Punt 1. Na de tweede paragraaf toevoegen, (goedgekeurd in aanvullend advies van
10.12.1998) van volgende paragraaf: "Oncologie is een bi} uitstek multidisciplinair
domein binnen de gezondheidszorg. Deze multidisciplinaire benadering is niet
alleen medisch multidisciplinair, maar bestaat oak uit verpleegkundige,
paramedische, psychologische, sociale en spirituele ondersteuning."

.

Punt 2: op het einde de volgende paragraaf toevoegen (goedgekeurd in het
aanvullend advies omtrent oncologie op 10.12.1998): "Naast de medisch technische
aspecten wordt binnen ieder programma oak de nodige aandacht besteed aan de
psychosociale benadering van de kankerpatiënt zowel binnen het ziekenhuis ais
erbuiten.
De verpleegkundige zorg zal zich focussen op drie pijlers:
]0 Het zo efficiënt en patiëntvriendelijk mogelijk uitvoeren van specifiek
verpleegkundige handelingen met betrekking lot diagnostiek, behandeling en
nevenwerkingen;
20 Het aanleren en ondersteunen van efficiënte zeifzorggedrag van de patiënt;
30 Het creëren van een positieve omgeving die het omgaan met een
levensbedreigende ziekte en lijden bevordert.

Tevens wordt in de adequate psychologische 'opvang van patiënten en familie
voorzien. "

8

Punt 3.2: verpleegkundige equipe: de tekst van deze paragraaf wordt vervangen door de
volgende tekst: (goedgekeurd in het aanvullend advies omtrent Oncologie op 10.12.1998)
"De verpleegkundige omkadering beantwoordt minstens aan de minimale normen voor C
en D-afdelingen en wordt aangepast aan de aard en het volume van de
patiëntenproblemen, gebruik makend van bestaande en nog te ontwikkelen
meetinstrumenten.
Eike afdeling, waar oncologische patiënten uit het programma A verblijven, beschikt
minstens over twee verpleegkundigen met de bijzondere beroepsbekwaming in de
oncologie of verpleegkundigen met ten minste vijf jaar ervaring bij oncologische

patiënten.
Het zorgprogramma kan beroep doen op een psycholoog en de palliatieve jùnctie van het
ziekenhuis.
Bovendien kan er beroep worden gedaan op een kinesitherapeut en een diëtist."

Punt 3.5 de tekst wordt vervangen door de volgende tekst (goedgekeurd in het aanvullend
advies omtrent Oncologie op 10.12.1998): "De kwaliteitsopvolging behoort rot de
verantwoordelijkheden van de coordinerende oncoloog.
-Een logische en klinisch wetenschappelijk aanvaarde benadering is gebaseerd op
afspraken en overleg binnen en tussen de verschillende programma 's en subprogramma 's,
met duidelijke afspraken omtrent de verantwoordelijkheid t.a. v. de individuele patiënt. Dit
gebeurt onder vorm van guidelines.



-Deze guidelines worden in permanent overleg binnen een multidisciplinair team
afgesproken en onderhouden.
-Een zorgvuldige systematische registratie van patiëntengegevens, diagnose en
behandelingen is nier enkel van epidemiologisch belang maar is tevens noodzakelijk ais
basis voor kwaliteitstoetsing. Zij laat ook toe na te gaan in hoeverre de aanbevelingen
gevolgd worden en of eventuele afivijkingen ervan sluitend gedocumenteerd zijn.
-Dit kwaliteitsbeleid omvat onder meer de organisatie van een systematische registratie,
van interne toetsing en van externe toetsing bij middel van peer review.
-Een programma type A organiseert de interne kwaliteitsevaluatie en neemt tevens deel
aan de kwaliteitsevaluatie binnen de programma 's type B waarmee wordt samengewerkt."

Punt 4.2. toevoeging van de noodzakelijke multidisciplinariteit.

.

punt 4.3.2. hieraan wordt op het einde toegevoegd (goedgekeurd in het aanvullend advies
omtrent Oncologie op 10.12.1998): "Het operatiekwartier tan beroep doen op een
verpleegkundige met bi}zondere beroepsbekwaming in de oncologie of een
verpleegkundige met tenminste 5 jaar ervaring bi} oncologische patiënten, die de
manipulatie van preoperatief toegediende chemotherapeutische middelen bewaakt.
Op de afdelingen waar de patiënten van het zorgprogramma B2 verzorgd worden si}n
volgende elementen verzekerd:
-De verpleegkundige omkadering beantwoordt minstens aan de normale afdelingen met
kenletter C en wordt aangepast aan de aard en het volume van de patiëntenproblemen,
gebruik makend van bestaande en nog te ontwikkelen meetinstrumenten.
-Eike afdeling waar oncologische patiënten uit het zorgprogramma type B2 verbli}ven
beschikt minstens over twee verpleegkundigen met bi}zondere beroepsbekwaming in de
oncologie of verpleegkundigen met minstens 5 jaar ervaring bi} oncologische patiënten.
-Het zorgprogramma beschikt voor de begeleiding van de patiënten over een
multidisciplinair team samengesteld uit tenminste een maatschappeli}k assistent of een
sociaal verpleegkundige, een psycholoog, een verpleegkundige met een bi}zondere
beroepsbekwàming in de palliatieve zorgen. Spirituele begeleiding is ter beschikking van
patiënt en fami/ie.
-Bovendien is een kinesitherapeut en een diëtist beschikbaar."8

Punt 4.5.3. wordt vervangen door (goedgekeurd in het aanvullend advies omtrent
Oncologie op 10.12.1998): "De Verpleegkundige equipe.
-De verpleegkundige omkadering beantwoordt minstens aan de normale normen voor de
D afdelingen en wordt aangepast aan de aard en het volume van de patiëntenproblemen,
gebruik makend van bestaande en nog te ontwikkelen meetinstrumenten.
-ln elke oncologische verpleegafdeling van hetprogramma BI beschikt minstens de helft
van het aantal voltijdse equivalent verpleegkundigen over de bijzondere
beroepsbekwaming in de oncologie of over tenminste 5 jaar ervaring bij oncologische

patiënten.
-Het zorgprogramma beschikt voor de begeleiding van de patiënten over een
multidisciplinair team samengesteld uit tenminste een maatschappelijk assistent of een
sociaal verpleegkundige, een psycholoog, een verpleegkundige met een bijzondere
beroepsbekwaming in de pal/iatieve zorgen,. Spirituele begeleiding is ter beschikking van
patiënt en familie.
-Bovendien is een kinesitherapeut en een diëtist beschikbaar."



Punt 4.7. Na de tweede zin van de eerste paragraaf moet worden toegevoegd
(goedgekeurd in het aanvullend advies omtrent Oncologie op 10.12.1998) :"!n deze
oncologiecommissie bevindt zich eveneens een oncologische verpleegkundige. Deze
laatste behartigt aile verpleegkundige aspecten m.b.t. het zorgprogramma B. Hij of zij
geeft advies en hu/p bij de initiatie van een nieuwe behandeling en levert een bijdrage
inzake de vorming en de opleiding van verpleegkundigen uit Programma A."

-Punt 4.7. op het einde van deze paragraaf toevoegen (goedgekeurd in het aanvullend
advies omtrent Oncologie op 10.12.1998): "Het Programma B heeft een
verantwoordelijkheid op vlak van permanente vorming, zowel medisch, verpleegkundig
ais paramedisch naar elk programma A toe, waarmee het formele

samenwerkingsakkoorden heeft."

Punt 4.7. verwijzing naar de roI in deze materie van het toekomstig College voor

Oncologie.

Punt 4.8. wordt punt 4.9.

Toe te voegen nieuw punt 4.8. (goedgekeurd in het aanvullend advies omtrent Oncologie
op 10.12.1998): "De programmacoordinator is verantwoordelijk voor de goede werking
en het wetenschappelijk niveau van het programma B. De programmacoordinator is
ervoor verantwoordelijk dat aile maatregelen worden getroffen die de continuïteit van de
medische en verpleegkundige zorg waarborgen voor aile patiënten van het programma.
Hij realiseert dit in nauwe samenwerking met de hoofdgeneesheer en het hoofd van de

nursing.
De continuïteit wordt gewaarborgd door de permanentie van het ziekenhuis, terwijl de
geneesheer specialist van het Programma steeds oproepbaar is.
De programmacoordinator is oak verantwoordelijk voor de rapportering naar de eerste

lijn."

20 Een programmatie van de zorgprogramma's B

De Raad is vooreerst van oordeel dat een verplichte aanwezigheid van de 3 deelprogramma's
B te verwerpen is. Zulke verplichting verstoort de noodzakelijke samenwerking tussen
ziekenhuizen en hypothekeert bestaande goede netwerken.

De Raad is dus van oordeel dat een dwingende en beperkte programmatie van de zorgpro-
gramma's B niet opportuun is.

ln tegendeel, gezien de erkenningsvoorwaarden voor de deelprogramma's B van het advies
van oktober 1997, lijkt het eerder wenselijk dat vele ziekenhuizen aan deze normen zouden
voldoen. Dit zou immers betekenen dat er vele geneesheren-oncologen in de ziekenhuizen
zouden ziin én dat de noodzakelijke samenwerkingen ook verder ontwikkeld worden.



De Raad wenst ook op te merken dat "centres of excellence" niet bij wet of decreet ontstaan,
maar dat zij het resultaat zijn van de kwaliteit van de verleende zorg en de spontane erkenning
hiervan door de gelijken (peers).

Een programmatie van de zorgprogramma's B vindt de NRZV bijgevolg niet opportuun,
integendeel het ware een prachtig eindresultaat moesten aile ziekenhuizen een programma B
hebben (twee van de drie B modules), met goede netwerking onder elkaar.

3°De erkenningsnormen radiotherapie worden inderdaad best geactualiseerd. De NRZV
start eerstdaags met de uitwerking ervan.

4°Er blijkt thans voldoende capaciteit en geografische spreiding te bestaan van de diensten
voor radiotherapie, zodat een status-quo voor de volgende jaren zeker meer dan voldoende is.
Mogelijks zal een uitbreiding in de komende jaren nodig zijn tell gevolge van nieuwe, meer

tijdrovende technieken (bijvoorbeeld: multifractionatie).
M.b.t. het KR (dd. 09/07/2000) dat het huidig moratorium oplegt, noteert de NRZV dat in de
aanhef niet verwezen wordt naar het desbetreffende verstrekte advies van de NRZV (ref.:

NRZV /DI 165-1).

Conclusie

De NRZV is voor een betere organisatie van de oncologie die een optimale behandeling van
de pathologie toelaat. Evenwel verschilt de NRZV van strategie met het voorgestelde in de
conceptnota bij de adviesaanvraag. Waar de conceptnota de oncologie structureel wenst te
organiseren, verkiest de NRZV een functionele organisatie van de oncologie. De NRZV
meent dat dit best gebeurt via functionele samenwerking en netwerkvorming eerder dan via
strikt programmatie en het opleggen van structuurgebonden vereisten die een concentratie

veroorzaken.
Ter bewaking van de kwaliteit wenst de NRZV dat er binnen de oncologie een longitudinale
opvolging plaatsvindt. Noodzakelijke middelen hiervoor zijn de permanente registratie
binnen de oncologie en de peer review.
Opdat deze opvolging op betrouwbare wijze georganiseerd kan worden, dient daarbij een
degelijke omkadering en remuneratie voorzien worden.


