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De psycho-oncologie, zoals we die vandaag in België kennen, is ontstaan uit de psychiatrie en de
liaisonpsychiatrie. De term 'liaison' verwijst naar de interventies uitgevoerd door psychiaters en
psychologen in samenwerking met de verschillende medisch-heelkundige disciplines. Het waren deze
afdelingen in algemene ziekenhuizen die, in het kader van palliatieve zorg, de eerste pogingen
ondernamen om de behoeften van patiënten, families en zorgverleners als een geheel te beschouwen.
De palliatieve zorg is een concept dat ontstaan is in de Angelsaksische landen en vervolgens zijn
opwachting maakte in Zuid-Europa. Het is een belangrijke stap vooruit in de bevordering van
multidisciplinaire zorgverlening aan patiënten in de terminale fase van kanker.
Sinds de jaren 1980 bieden gespecialiseerde afdelingen in kankerbehandelingscentra diverse diensten
aan op het vlak van preventie, ondersteuning, rehabilitatie en palliatieve zorg. Preventieve interventies
zijn bedoeld om de ontwikkeling van een voorspelbare morbiditeit na de behandeling en/of de ziekte
tegen te gaan. Rehabilitatie staat voor het geheel van maatregelen bedoeld om residuele invaliditeit te
beheersen of te elimineren zodra de genezing is bereikt. Ondersteunende interventies omvatten het
begeleiden van een patiënt die geconfronteerd wordt met een vaak chronische ziekte, met fases van
actieve behandeling, remissie en progressie. Palliatieve zorg tot slot is aangewezen wanneer een
curatieve behandeling niet meer op een doeltreffende manier kan toegepast worden en het behoud of
de verbetering van het levenscomfort het voornaamste doel wordt.
Daarnaast heeft de behandeling van kankeraandoeningen in de loop van de voorbije dertig jaar
vooruitgang geboekt dankzij fundamenteel onderzoek, diagnostische technologieën en ontwikkelingen
in de chirurgie, radiotherapie, chemotherapie en immunotherapie. Dankzij deze vooruitgang is het
voortaan mogelijk om te genezen van kanker. Terwijl kankeraandoeningen nog tot enkele jaren
geleden in de meeste gevallen fataal waren, worden ze vandaag de dag beschouwd als chronische
aandoeningen. Hoewel de behandelingen van kankeraandoeningen steeds doeltreffender worden,
moeten we benadrukken dat ze nog al te vaak een bron van ongemak en niet altijd omkeerbare
bijwerkingen zijn, en dat de prognose vaak onzeker is. Deze situatie van onzekerheid en verandering
vergt grote inspanningen van de patiënten en hun naasten om te leren leven met deze moeilijke
realiteit.
De vele psychologische en sociale gevolgen van kankeraandoeningen vereisten de ontwikkeling van
psychologische of psychotherapeutische interventies op maat van de oncologie. Het voornaamste doel
van deze interventies is om de psychologische en psychopathologische stoornissen die kunnen
optreden in de loop van de kankeraandoening te voorkomen en te behandelen. Onder de stoornissen
die het vaakst waargenomen worden bevinden zich acute of chronische aanpassingsstoornissen,
depressies, angstaanvallen, enz. De interventies, of ze nu individueel, familiaal of collectief gebeuren,
bieden ondersteuning bovenop de medisch-chirurgische behandelingen en zijn bedoeld om de
patiënten en hun naasten een betere levenskwaliteit te bieden.
In deze context is het interventiedomein van geestelijke gezondheidszorgverleners ruimer geworden.
Terwijl de zorg vroeger beperkt bleef tot de begeleiding van stervenden, zijn de interventies nu gericht
op de revalidatie en rehabilitatie van kankerpatiënten. Zo hebben deze interventies tot doel om
patiënten te helpen hun psychische en lichamelijke integriteit zo goed mogelijk te bewaren,
omkeerbare stoornissen te overwinnen en onomkeerbare stoornissen te compenseren (Lipowski, 1971;
Moorey en Greer, 1989). Ze zijn er ook op gericht alle betrokkenen (de patiënt, zijn gezin en de
zorgverleners) te helpen om de kankeraandoening en de bijbehorende stress zo goed mogelijk het
hoofd te bieden (Bertman, 1980).
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Doordat kankeraandoeningen sterk kunnen verschillen qua symptomen, behandelingen en evolutie,
lopen de voorgestelde interventies uiteen wat betreft hun methode en inhoud. Zo bestaan er
verschillende types van psychologische interventies: informatie, educatie, directieve psychologische
therapie (gedrags-, cognitieve therapie) of non-directieve therapie (dynamische, supportieve therapie).
Ze kunnen ook gecombineerd worden met een farmacologische behandeling (psychotropen,
pijnstillers, enz.). Sociale factoren, zoals de vergrijzing van de bevolking, maken het ook noodzakelijk
om de gezondheidszorg aan te passen aan de context van kankeraandoeningen. Bovendien leiden de
beperkte sociale middelen en ondersteunende netwerken ertoe dat er steeds meer een beroep gedaan
wordt op naasten en verzorgend personeel om de patiënten te begeleiden. Daarom biedt de psychooncologie vandaag een ruime waaier aan interventies om zo goed mogelijk te voorzien in de behoeften
van de patiënten en hun naasten. De psychologische interventies kunnen verschillende vormen
aannemen en ingrijpen op niveau van het individu, de familie, de groep enz.
In deze bijzonder moeilijke context en ongeacht de sociale situatie en de prognose van de aandoening
wat betreft de overlevingskansen, is de kwaliteit van de communicatie en de relatie tussen
zorgverlener en patiënt een factor die een invloed kan hebben op het naleven van de behandeling en de
levenskwaliteit van de patiënten en hun naasten kan vrijwaren. Gezien de erkenning van het recht en
de behoefte van de patiënt om geïnformeerd te worden en actief deel te nemen aan het
beslissingsproces met betrekking tot de behandelingen, werden er tal van initiatieven ondernomen om
de communicatiestrategieën van de zorgverlener te verbeteren. Deze opleidingsprogramma’s hebben
een tweevoudig doel. In de eerste plaats moeten ze de relatie en de kwaliteit van de zorgverlening
verbeteren door het aanleren van communicatiestrategieën die moeten toelaten om de complexe
informatie over de ziekte en de beschikbare behandelingen op een zo gepast mogelijke wijze mee te
delen. Ten tweede richten deze programma’s zich ook op het beheersen van stress bij zorgverleners,
die dagelijks moeten omgaan met moeilijk te verwerken emotionele situaties.
De diversificatie van de psychologische interventies die momenteel aangeboden worden in de
oncologie in België werd mogelijk gemaakt door de ondersteuning van het Kankerplan via Actie
21/22. Deze actie, zo vermeldt de site van de FOD1, “werd opgestart om een betere psychosociale
ondersteuning te bieden aan oncologische patiënten en hun naasten, om hen een betere levenskwaliteit
te bieden en om het psychosociaal onderzoek in de oncologie te faciliteren”. Tussen 2009 en 2011
werden er zo 49 projecten voor psychosociale ondersteuning gefinancierd in het kader van deze actie.
Na deze eerste periode van ondersteuning heeft de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid
een tweede projectoproep voor de periode 2012 tot 2015 gedaan. Hierop volgde de selectie van 65
projecten, ingedeeld in drie categorieën. De 25 projecten van luik A voorzien in de "organisatie van
lotgenotencontact". De 23 projecten van luik B bieden "begeleidingsruimtes voor kinderen" en de 17
projecten van luik C zijn gericht op "innovatieve benaderingen in de psychosociale aanpak".

1

http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/Specialisedcare/CancerPlan/History/index.htm

iii

Voor deze tweede periode heeft de FOD Volksgezondheid ook ondersteuning geboden aan een
wetenschappelijk team, dat het luik D vormt en bestaat uit deskundigen op het vlak van begeleiding en
onderzoek. Het heeft tot doel om de begeleiding en evaluatie van de projecten te verzekeren. Dit team
heeft vergaderingen georganiseerd met de experts, Begeleidingscomités op poten gezet en
interprojectvergaderingen gehouden waarbij verschillende projectteams het hoofd bogen over een
gemeenschappelijke vraag of thema. In dit verband moet benadrukt worden dat voor de eerste
projectoproep (2009-2011) het bovenvermelde wetenschappelijk team niet door de FOD
Volksgezondheid de opdracht had ontvangen om de projecten van 2009-2011 in het kader van Actie
21/22 te begeleiden.
Het team kreeg bij de tweede projectoproep (2012-2015) echter wel een mandaat voor de evaluatie van
de projecten via de redactie van voorliggend document dat gebaseerd is op de activiteitenrapporten die
de FOD Volksgezondheid verzameld heeft en in 2012 en 2014 aan het wetenschappelijk team heeft
overgemaakt. We stellen u hierna dus een analyse a posteriori van deze gegevens voor.
Verder ondersteunt de FOD Volksgezondheid via Actie 10 ook de Zorgprogramma’s Oncologie
(ZPO’s). Deze actie, voorgesteld op de website van de FOD2, voorziet in “de financiering van
verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en psychologen binnen de ziekenhuizen die beschikken
over een erkend ZPO. De bedoeling is voornamelijk om de patiënt te ondersteunen door de
financiering van multidisciplinaire teams. Dit team moet de patiënt en zijn familie begeleiden, met
name op het moment dat de diagnose bekendgemaakt wordt, wanneer er vragen rijzen van sociale
aard, bij het aankondigen van een herval, bij vragen over de dood of bij distress van de verwanten.”
Tot slot dient ook gezegd dat de FOD Volksgezondheid andere acties ondersteunt naast Actie 21/22 en
Actie 10. Zo richt Actie 7.2 zich op de opleidingen psychologie en communicatie voor het
ziekenhuispersoneel dat in contact komt met kankerpatiënten. De website van de FOD2 stelt de twee
types ondersteunde opleidingen voor als volgt: “De eerste opleiding psycho-oncologie is bestemd voor
psychologen die in het kader van een zorgprogramma oncologie (ZPO) werken. Sinds 2013 is deze
opleiding vereist voor elke psycholoog die binnen het multidisciplinair team voor psychosociale
ondersteuning van oncologische patiënten werkt. De tweede opleiding communicatie is bestemd voor
de artsen en het verzorgend personeel in ziekenhuizen die in contact komen met oncologische
patiënten. Deze opleidingen worden tegenwoordig georganiseerd in het Nederlands door het Cédric
Hèle Instituut en in het Frans door het Centre de Psycho-Oncologie.” Actie 7.2, een opleidingsactie, is
uiteraard een belangrijk element om de ondersteuningsacties voor de kankerpatiënt en zijn naasten te
optimaliseren.

2

http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/Specialisedcare/CancerPlan/History/index.htm
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Algemene inleiding

Van 2009 tot 2011 werden in België via Actie 21/22 van het Kankerplan van de Federale
Overheidsdienst Volksgezondheid, 49 gesubsidieerde psycho-oncologische projecten opgezet. Deze
actie richt zich op het bieden van psychosociale ondersteuning aan patiënten en hun naasten. De
projecten richten zich op verschillende doelgroepen (patiënten, naasten en zorgverleners). Zo focussen
de projecten van Actie 21 op de behandeling van pediatrische kankerpatiënten. Deze behandeling heeft
betrekking op het kind dat aan kanker lijdt en zijn/haar ouders, maar ook op elk kind waarvan een
naaste door kanker getroffen is. De projecten van Actie 22 focussen dan weer op de behandeling van
volwassen kankerpatiënten en/of hun naasten. Hier dient benadrukt te worden dat deze tweeledige
onderverdeling in projecten van Actie 21 en Actie 22 niet meer gehanteerd zal worden in de rest van
dit document.
De projecten hebben uiteenlopende doelstellingen en maken dus ook gebruik van zeer verschillende
types interventies. Aan het einde van elk financieringsjaar hebben de projectcoördinatoren een
activiteitenrapport ingevuld dat gaat over wat er binnen hun project gerealiseerd is. Deze eigen
beoordelingen werden overgemaakt aan de FOD Volksgezondheid en vervolgens door het
wetenschappelijk team bestudeerd en geanalyseerd.
Voorliggend rapport is onderverdeeld in twee hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk zal u een
voorstelling krijgen van de projecten die liepen van 2009 tot 2011, samen met een voorstelling van de
doelgroepen van deze projecten en de doelstellingen die ze nastreefden. In het tweede hoofdstuk zult u
de analyse van de activiteitenrapporten van de projecten uit de jaren 2009 tot 2011 vinden. Ten slotte
is er ook nog een hoofdstuk met een algemene conclusie.
Gelieve op te merken dat in deze hoofdstukken onze analyses gaan over een verschillend aantal
projecten. Het wetenschappelijk team heeft daarom gekozen om de analyses zo nauwkeurig mogelijk
te maken, bijvoorbeeld voor de doelgroepen en de beoogde primaire en secundaire doelstellingen van
de projecten (en hun eventuele onderdelen). We zullen het aantal in onze analyses opgenomen
projecten vermelden in een punt "methode" boven elk hoofdstuk.
Gelieve ook op te merken dat de informatie en de standpunten in dit rapport afkomstig zijn van de
auteurs van dit rapport en niet noodzakelijk het officiële standpunt van de minister van
Volksgezondheid of de FOD Volksgezondheid weergeven. De FOD Volksgezondheid garandeert ook
de nauwkeurigheid van de gegevens in dit rapport niet. De FOD Volksgezondheid en haar
medewerkers kunnen dus niet verantwoordelijk gesteld worden voor het gebruik van de informatie die
dit rapport bevat.
Ten slotte wensen we te benadrukken dat voor de eerste projectoproep het wetenschappelijk team niet
door de FOD Volksgezondheid de opdracht had ontvangen om de projecten 2009-2011 van Actie
21/22 te begeleiden. Het team kreeg bij de tweede projectoproep (2012-2015) echter wel een mandaat
voor de evaluatie van de projecten via de redactie van voorliggend document dat gebaseerd is op de
activiteitenrapporten die de FOD Volksgezondheid verzameld heeft en in 2012 en 2014 aan het
wetenschappelijk team heeft overgemaakt. We stellen u hierna dus een analyse a posteriori van deze
gegevens voor.
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HOOFDSTUK 1. BESCHRIJVING VAN DE PROJECTEN
Malorie Bodart, Laetitia Van Achte, Erika Wauthia, Darius Razavi

Hoofdstuk 1. Beschrijving van de projecten

SYNTHESE
Van 2009 tot 2011 werden er 49 projecten gesubsidieerd via het Kankerplan. Deze projecten richten
zich op verschillende doelgroepen en gebruiken zeer uiteenlopende interventietypes. Binnen de
projecten impliceert de aanpak van de volwassen of pediatrische kankerpatiënt, het werken met alle
verschillende netwerken waar ze deel van uitmaken. Op het vlak van de nagestreefde doelstelling,
heeft 32% van de projecten de individuele begeleiding van patiënten en/of naasten als primaire
doelstelling. Deze begeleiding is ook een secundaire doelstelling voor 58% van de projecten. Het
medisch personeel, de patiënten en de naasten informeren en vormen en de uitwisseling van
ervaringen tussen de patiënten en de naasten bevorderen, zijn verder ook doelstellingen die
nagestreefd worden door bijna 20% van de projecten.
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Hoofdstuk 1. Beschrijving van de projecten

INLEIDING
In dit hoofdstuk zult u allereerst een lijst vinden met projecten die uitgevoerd worden binnen het kader
van Actie 21/22 van het Kankerplan. Vervolgens zullen de doelgroepen van de projecten van Actie
21/22 voorgesteld worden. Ten slotte zullen we de primaire en secundaire doelstellingen die door deze
projecten nagestreefd worden uitleggen.

1. METHODE
De analyses die volgen handelen over de doelgroepen evenals de doelstellingen van de 49 projecten
van Actie 21/22. Gezien de verschillende antwoorden afhankelijk van de eventuele onderdelen binnen
eenzelfde project, heeft het wetenschappelijk team ervoor gekozen om in de analyses die volgen de
onderdelen te beschouwen van projecten die dit vermelden. Ten slotte dient opgemerkt dat 5
activiteitenrapporten ontbreken in deze analyses, wat maakt dat onze analyses betrekking hebben op
55 activiteitenrapporten. Voor een beter begrip verwijzen we u naar figuur 1 hieronder.

Figuur 1. Aantal projecten en/of activiteitenrapporten die in onze analyses opgenomen zijn

2. LIJST VAN PROJECTEN
Van 2009 tot 2011 werden er 49 projecten gesubsidieerd via Actie 21/22 van het Kankerplan. U vindt
hieronder een lijst van deze projecten evenals een fiche die een overzicht biedt van de doelgroep(en)
en de doelstellingen van elk project.
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Tabel 1. Projecten 2009-2011 van Actie 21/22 van het Kankerplan
Nr.

Titel van het project

Trefwoorden

Ziekenhuis

21-001

Information, accompagnement et soutien
aux familles d’enfant hospitalisé pour
cancer

Individuele begeleiding van de
patiënt en/of de naaste

Cliniques
Universitaires de
Bruxelles Hôpital
Erasme

21-002

La maison des parents

21-003

Réinsertion scolaire
1.

21-004

2.
3.

21-005

2.
21-006
3.

21-009

21-010

21-011

Neuropsychologische opvolging van
kinderen met kanker tot in de
jongvolwassenheid
Uitbouw van psychotherapeutische
ondersteuning van kinderen tijdens
ziekenhuisopnames
voor
de
behandeling van kanker
Opvoedingsondersteuning
in
groepsverband aan ouders van een
kind met kanker

De impact van kanker bij de ouder op het
welzijn van kinderen. Een onderzoek
vanuit
het
componentieel
emotieperspectief
Création d’un "espace-enfants" destiné aux
enfants des patients pris en charge pour
une maladie cancéreuse au Cliniques
U.C.L. de Mont-Godinne
1. Module d’accueil à l’hôpital des
enfants dont un proche est gravement
malade: "espace Domino"
2. Accueil intra-hospitalier: "espaces
enfants enfants/adolescents"
3. Accompagnement
extrahospitalier :
"espace Papillon"

CHC – Clinique
Saint-Joseph
CHC – Clinique
Saint-Joseph

Persoonlijke begeleiding van de
pediatrische kankerpatiënt,
zijn/haar ouders, broers en zussen

Hôpital
Universitaire Des
Enfants Reine
Fabiola (HUDERF)

Psychologische steun aan
kinderen van patiënten
gehospitaliseerd met kanker in
een ruimte van het project

CHU de Charleroi
– Hôpital André
Vésale

Steun aan opgenomen kinderen en
groep van ouders,
neuropsychologische opvolging
na de behandelingen

UZ Leuven

Soutien psychologique aux enfants de
patients hospitalisés pour un cancer
1.

21-008

Constitution d’espaces de parole pour
les parents et d’espaces d’expression
pour les enfants
Budget pour un financement annuel
de l’Atelier-Fratrie
Groupe de parole

Aanpassing van de inrichting van
het ziekenhuis om de ouders te
kunnen opvangen
Ontmoeting van het
leerkrachtenteam en de klas van
het zieke kind

Literatuuroverzicht en gesprekken
met kinderen met het oog op het
samenstellen van brochures en de
implementatie van een
opleidingsmodule voor
zorgverleners
Steun aan kinderen van patiënten
die behandeld worden voor
kanker, in een ruimte van het
project

"Paroles d’enfants"
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UZ Gent

Cliniques
Universitaires
U.C.L. de MontGodinne

Ruimte voor het uitwisselen van
ervaringen en communicatie
tussen de kankerpatiënt of de
naaste en het kind
Gespreks- en expressieruimte
voor kinderen in rouw

Clinique Maternité
Ste. Élisabeth,
Namur

Praat- en gespreksmoment voor
de partner en het kind bij de

Clinique SaintPierre, Ottignies

Hoofdstuk 1. Beschrijving van de projecten

21-012

Het vlinderhuis

21-014

Een thuis in het ziekenhuis: het creëren
van een gezinsvriendelijk huis

21-015

Project K.O.K. (Kind, Ouders en Kanker)

21-016

Psychosociale nazorg bij ouders van een
kind met kanker: een gesprekgroep voor
ouders na de intensieve behandeling

melding van een kankerdiagnose
Ontvangstruimte voor kinderen en
ouders
Aanpassing van de inrichting van
het ziekenhuis om de ouders te
kunnen opvangen
Organiseren van een weekend met
als doel om de uitwisseling tussen
kinderen met kanker en hun gezin
te bevorderen na de
behandelingen
Groep van ouders in een ruimte
van het project
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Ziekenhuisnetwerk
Antwerpen
Universitair
Ziekenhuis Brussel

Universitair
Ziekenhuis Brussel

Universitair
Ziekenhuis Brussel

Hoofdstuk 1. Beschrijving van de projecten

21-001
Titel van het project
Het project

Wie is de doelgroep?

Doelstellingen

Informatie, begeleiding en steun voor gezinnen van kinderen met kanker
opgenomen in het Erasmusziekenhuis van de ULB
Het project richt zich op een specifieke erkenning van de psychologische
(affectieve, pedagogische en sociale) behoeften van gezinnen bij de
ziekenhuisopname van een kind met kanker.
Begeleiding in gezinsverband bij het begin van het optreden van de
symptomen, of de diagnose al bevestigd is of niet, in tandem met de
onderzoeken en interventies die worden uitgevoerd (MRI, neurochirurgie,
...).
Het doel is de preventie van psychisch lijden door middel van informatie,
voorbereiding, psychosomatische evaluatie en begeleiding inclusief
therapie en psychologische ondersteuning vanaf de planning van de
ziekenhuisopname van het zieke kind.
Primaire doelgroepen:
- Pediatrische kankerpatiënten
- Ouders van pediatrische kankerpatiënten
- Broers en zussen van pediatrische kankerpatiënten
- Patiënten met een specifieke behandeling
- Patiënten met een specifieke pathologie
Secundaire doelgroepen:
- Kinderen of kleinkinderen van volwassen kankerpatiënten
- Zorgverleners
Primaire doelstelling: individuele begeleiding van de patiënt en/of de
naaste
Secundaire doelstellingen:
- De patiënten, de naasten en het medisch personeel informeren en
vormen
- De communicatie tussen de patiënt en diens naasten faciliteren
- De patiënten, de naasten en het medisch personeel sensibiliseren
- De uitwisseling van ervaringen tussen de patiënten en de naasten
bevorderen
- De continuïteit van de verzorging via het mobiele team verzekeren
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21-002

Titel van het project
Het project

Wie is de doelgroep?

Doelstellingen

Ondersteuning van ouders van kinderen met kanker: ouderwoning bij het
ziekenhuis Saint-Joseph
- Aanpak van kanker bij kinderen die langdurige ziekenhuisopname
vereist.
- Aanpassing van de inrichting van het ziekenhuis om de ouders te
kunnen opvangen.
- De Clinique de l’Espérance wenst een autonome woning in te
richten bij het ziekenhuis die zou kunnen ingericht worden om de
ouders een comfortabel verblijf aan te bieden (slaapkamer, keuken,
woonkamer).
- Financiering verkregen in het kader van het Kankerplan en met
steun van de vzw "Les Amis de Julien".
Primaire doelgroepen:
- Ouders van pediatrische kankerpatiënten
- Patiënten met een specifieke behandeling
- Patiënten met een specifieke pathologie
Secundaire doelgroep: broers en zussen van pediatrische kankerpatiënten
Primaire doelstelling: de aanwezigheid van de naasten bij de patiënt
faciliteren
Secundaire doelstelling: de patiënten (naasten) de mogelijkheid bieden om
te ontsnappen aan de ziekenhuisomgeving
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21-003

Titel van het project
Het project

Wie is de doelgroep?

Doelstellingen

Project terugkeer naar school in het ziekenhuis Saint-Joseph
- Globale aanpak van het kind (emotionele, medische, sociale en
schoolaspecten).
- Aan elke patiënt wordt voorgesteld hem of haar naar school te laten
gaan. Als de ouders en het kind daarmee instemmen, bezoekt een team
(verpleegster, onderwijzer en psycholoog) de klas van het zieke kind
en die van zijn zus(sen) en broer(s).
- Ter plaatse kent onze interventie twee luiken:
1. Ten eerste een gesprek met het leerkrachtenteam om diverse
vragen te beantwoorden, hygiënisch advies te geven en
contactgegevens uit te wisselen om hen in geval van nood te
kunnen bereiken.
2. Ten tweede, een ontmoeting met de klas, waarbij onze interventie
verschillende doelstellingen heeft, waaronder:
a. De kinderen vertrouwd maken met de ziekenhuisomgeving:
om te beginnen spreken we met de kinderen over het beeld dat
ze hebben van en vertellen we hen op nuchtere wijze over het
ziekenhuis.
b. We onderscheiden goedaardige aandoeningen en ernstiger
ziektes die langdurige verzorging vereisen.
c. We hopen ook via preventie en ontsmetting de gekende
schadelijke effecten, zoals angst voor besmetting of spotten
met haarverlies of een gezwollen gezicht te verminderen.
d. We leggen enkele regels voor veiligheid en algemene hygiëne
opnieuw uit aan de klas en aan het zieke kind, afhankelijk van
de specifieke ziektevorm.
Primaire doelgroepen:
- Pediatrische kankerpatiënten
- Broers en zussen van pediatrische kankerpatiënten
- Patiënten met een specifieke behandeling
- Patiënten met een specifieke pathologie
- Klasgenoten, leerkrachten
Secundaire doelgroep: ouders van pediatrische kankerpatiënten
Primaire doelstelling: De patiënten, de naasten en het medisch personeel
sensibiliseren
Secundaire doelstellingen:
- De patiënten, de naasten en het medisch personeel informeren en
vormen
- De aanwezigheid van naasten bij de patiënt faciliteren
- De communicatie tussen de patiënt en diens naasten faciliteren
- Een band creëren tussen het medisch personeel, de patiënt en diens
naasten
- De uitwisseling van ervaringen tussen de patiënten en de naasten
bevorderen
- De patiënten (naasten) de mogelijkheid bieden om te ontsnappen
aan de ziekenhuisomgeving
11
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-

De continuïteit van de verzorging via het mobiele team verzekeren
Individuele begeleiding van de patiënt en/of de naaste
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21 - 004

Titel van het project

Het project

Wie is de doelgroep?

Doelstellingen

Deel 1: Inrichting van praatruimtes voor de ouders en expressieruimtes
voor de kinderen;
Deel 2: Budget voor de jaarlijkse financiering van het atelier voor broers en
zussen;
Deel 3: Praatgroep (zie afzonderlijk rapport) in het Universitair
Kinderziekenhuis Koningin Fabiola
- Doelstelling: Inrichten van praatruimtes voor de ouders en
expressieruimtes voor de kinderen rond psychologische thema's die
verband houden met de pathologie.
- 2 hoofddelen:
• Deel 1: Verbetering van het onthaal, de
informatieverschaffing aan de gezinnen en het activeren van
de krachten van het individu en het gezin.
Doelstelling: een bibliotheek en spelotheek ter beschikking
stellen van de kinderen en de ouders, met aangepaste boeken
en spellen en met didactisch en informatief materiaal.
• Deel 2: Atelier voor broers en zussen
Doelstelling: de opening van een praatruimte voor de broers
en zussen van het zieke kind formaliseren en consolideren.
• Deel 3: Morele ondersteuning van de gezinnen: luisteren,
begeleiden en informeren.
Deze volledig persoonlijke ondersteuning wordt aan het kind en het gezin
voorgesteld bij de diagnosemelding en wordt niet beperkt tot de periodes
waarin behandelingen plaatsvinden.
Primaire doelgroepen:
- Pediatrische kankerpatiënten
- Ouders van pediatrische kankerpatiënten
- Broers en zussen van pediatrische kankerpatiënten
Secundaire doelgroep: zorgverleners
Primaire doelstelling: individuele begeleiding van de patiënt en/of de
naaste
Secundaire doelstellingen:
- De patiënten, de naasten en het medisch personeel informeren en
vormen
- De aanwezigheid van naasten bij de patiënt faciliteren
- De communicatie tussen de patiënt en diens naasten faciliteren
- De patiënten, de naasten en het medisch personeel sensibiliseren
- De uitwisseling van ervaringen tussen de patiënten en de naasten
bevorderen
- Een band creëren tussen het medisch personeel, de patiënt en diens
naasten
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21-005

Titel van het project
Het project

Wie is de doelgroep?

Doelstellingen

Psychologische steun aan kinderen van gehospitaliseerde patiënten met
kanker: Kinder-/adolescentenruimte in het Ziekenhuis André Vésalius
- Kinder-/adolescentenruimte in het Ziekenhuis André Vésalius
- Doelstellingen:
o de
kinderen
van
kankerpatiënten
psychologisch
ondersteunen door hun angst te verminderen.
o Het idee is om de kinderen knutselmateriaal, speelgoed,
boeken, ... ter beschikking te stellen om hen met
psychologische begeleiding de mogelijkheid te geven hun
gevoelens uit te drukken.
Primaire doelgroep: kinderen of kleinkinderen van volwassen
kankerpatiënten
Secundaire doelgroepen:
- Volwassen kankerpatiënten
- Partners van volwassen kankerpatiënten
- De naasten (anderen dan de partner, kinderen of kleinkinderen) van
volwassen kankerpatiënten
- Zorgverleners
Primaire doelstelling: de aanwezigheid van de naasten bij de patiënt
faciliteren
Secundaire doelstellingen:
- De communicatie tussen de patiënt en diens naasten faciliteren
- De patiënten, de naasten en het medisch personeel sensibiliseren
- Een band creëren tussen het medisch personeel, de patiënt en diens
naasten
- De uitwisseling van ervaringen tussen de patiënten en de naasten
bevorderen
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21-006

Titel van het project

Het project

Wie is de doelgroep?

Doelstellingen

Bieden van therapeutische begeleiding aan kinderen opgenomen in de
kankerafdeling van het ziekenhuis / Groep van ouders van kinderen met
kanker / Neuropsychologische opvolging van de kinderen die behandeld
worden voor kanker in het UZ Leuven.
- Aangepaste steun aan gehospitaliseerde kinderen:
• Ruimte aangepast aan kinderen
• Muziektherapie om het hoofd te bieden aan de
traumatiserende ervaringen verbonden aan de ziekte
- Groep van ouders
• Steun bieden
• Infosessies, ervaringen delen, gesprekken rond thema's, tips
en advies
• Begeleiding door psychologen en pedagogen
• Neuropsychologische opvolging van kinderen na de
behandeling:
• Opvolging noodzakelijk bij terugkeer naar school
Primaire doelgroepen:
- Pediatrische kankerpatiënten
- Ouders van pediatrische kankerpatiënten
- Patiënten met een specifieke behandeling
- Patiënten met een specifieke pathologie
Primaire doelstelling: individuele begeleiding van de patiënt en de naaste
Secundaire doelstellingen:
- De patiënten, de naasten en het medisch personeel informeren en
vormen
- De toegang van de patiënt tot diens verzorgingen vergemakkelijken
- De patiënten, de naasten en het medisch personeel sensibiliseren
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21-008

Titel van het project
Het project

Wie is de doelgroep?

Doelstellingen

De impact van kanker bij de ouders op het welzijn van de kinderen in het
UZ Gent
- Doelstelling: een beter begrip krijgen van de psychosociale
functionering van kinderen (8-18 jaar) van kankerpatiënten dankzij
een literatuuroverzicht en kwalitatief onderzoek (gesprekken met de
kinderen).
- 3 doelstellingen:
• Infobrochures voor kinderen opstellen op basis van de
verhalen van de kinderen.
• Het bewustzijn over de nood aan psychosociale zorgen voor
kinderen van kankerpatiënten vergroten met een artikel in een
Nederlandstalig blad en de ontwikkeling van een
opleidingsmodule voor zorgverleners.
• Uitwerken van een klinische en een onderzoeksagenda.
Primaire doelgroep: kinderen of kleinkinderen van volwassen
kankerpatiënten
Secundaire doelgroepen:
- Volwassen kankerpatiënten
- Partners van volwassen kankerpatiënten
- Zorgverleners
Primaire doelstelling: de patiënten, de naasten en het medisch personeel
informeren en vormen
Secundaire doelstelling: de patiënten, de naasten en het medisch personeel
sensibiliseren
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21-009

Titel van het project
Het project

Wie is de doelgroep?

Doelstellingen

Creatie van een ruimte voor kinderen van patiënten opgenomen met kanker
in het UZ in Mont-Godinne
- Kinderruimte in het UZ van de UCL te Mont-Godinne.
- Elke woensdagnamiddag ontvangen een verpleegster en een psychologe
de kinderen en de volwassenen die hen begeleiden.
- Doelstellingen: de kinderen knutselmateriaal, spellen, boeken, ... ter
beschikking stellen waarmee ze als ze dat willen de emoties verbonden
met de ziekte van hun ouder kunnen uitdrukken en de angst verbonden
aan stilte over en onbekendheid met de ziekte verlichten.
- Behoud van de ouderrol van de patiënt en de communicatie in het
gezin.
Primaire doelgroep: kinderen of kleinkinderen van volwassen
kankerpatiënten
Secundaire doelgroepen:
- Volwassen kankerpatiënten
- Partners van volwassen kankerpatiënten
- De naasten (anderen dan de partner, kinderen of kleinkinderen) van
volwassen kankerpatiënten
Primaire doelstelling: de communicatie tussen de patiënt en diens naasten
faciliteren
Secundaire doelstelling:
- De patiënten, de naasten en het medisch personeel informeren en
vormen
- De aanwezigheid van naasten bij de patiënt faciliteren
- Een band creëren tussen het medisch personeel, de patiënt en diens
naasten
- De uitwisseling van ervaringen tussen de patiënten en de naasten
bevorderen
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21-010 (Dominoruimte)

Titel van het project
Het project

Wie is de doelgroep?

Doelstellingen

Onthaalmodule: "Dominoruimte" in de Clinique et Maternité Sainte
Elisabeth in Namen
- Dominoruimte
- Kinderen begeleid door hun ouders of een volwassen naaste
- Twee ontmoetingsmomenten:
• Ontmoeting 1: projectie van de DVD "Faut parler savoir" over
de ervaringen en vragen van een kind in verband met de kanker
van de moeder. Daarna wordt het woord gelaten aan de
kinderen.
• Ontmoeting 2 (2 weken later): we nodigen de kinderen uit om
de gedachtewisseling voort te zetten door uit te drukken wat er
eventueel gebeurd is na onze eerste ontmoeting.
- Beide ontmoetingen eindigen met het nuttigen van een snack of een
maaltijd, afhankelijk van het tijdstip. De ontmoetingen duren twee uur.
Primaire doelgroepen:
- Volwassen kankerpatiënten
- Partners van volwassen kankerpatiënten
- Kinderen of kleinkinderen van volwassen kankerpatiënten
Secundaire doelgroepen:
- De naasten (anderen dan de partner, kinderen of kleinkinderen) van
volwassen kankerpatiënten
- Broers en zussen van pediatrische kankerpatiënten
Primaire doelstelling: de communicatie tussen de patiënt en diens naasten
faciliteren
Secundaire doelstellingen:
- De patiënten, de naasten en het medisch personeel informeren en
vormen
- De aanwezigheid van naasten bij de patiënt faciliteren
- De patiënten, de naasten en het medisch personeel sensibiliseren
- Een band creëren tussen het medisch personeel, de patiënt en diens
naasten
- De uitwisseling van ervaringen tussen de patiënten en de naasten
bevorderen
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21-010 (Vlinderruimte)

Titel van het project
Het project

Wie is de doelgroep?

Doelstellingen

Begeleiding buiten het ziekenhuis: "Vlinderruimte" in de Clinique et
Maternité Sainte Elisabeth in Namen
- Vlinderruimte
- Zelfhulpgroepen: praat- en expressieruimte voor kinderen en
adolescenten die een naaste verloren hebben.
- We nodigen de rouwende kinderen uit deel te nemen aan 5
ontmoetingen van 3 uur gespreid over 5 maanden. De groepen kunnen
bestaan uit 5 tot 7 kinderen van 5 tot 12 jaar of 5 tot 6 adolescenten per
leeftijdsgroep (12 tot 14 en 15 tot 17 jaar).
- Met gebruikmaking van expressietechnieken eigen aan de kinderen
begeleiden wij hen in het proces van de verwerking van het verlies
door verschillende thema's aan te snijden.
- Het laatste halfuur van elke ontmoeting wordt gewijd aan het onthaal
van de ouders of de persoon die verantwoordelijk is voor het kind.
- Aan de adolescenten stellen wij 6 ontmoetingen voor en ontvangen we
de ouders niet tijdens het laatste halfuur van elke sessie.
Primaire doelgroep: kinderen of kleinkinderen van volwassen
kankerpatiënten
Secundaire doelgroep: partners van volwassen kankerpatiënten
Primaire doelstelling: de uitwisseling van ervaringen tussen de patiënten en
de naasten bevorderen
Secundaire doelstellingen:
- De patiënten, de naasten en het medisch personeel informeren en
vormen
- De communicatie tussen de patiënt en diens naasten faciliteren
- De patiënten, de naasten en het medisch personeel sensibiliseren
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21-011

Titel van het project

"Paroles d’enfants" in het ziekenhuis Saint-Pierre in Ottignies

Het project

- Praat- en dialoogmoment bij de melding van een kankerdiagnose.
- Project gericht op de partner en het (de) kind(eren).
Primaire doelgroep: kinderen of kleinkinderen van volwassen
kankerpatiënten
Secundaire doelgroep: volwassen kankerpatiënten
Primaire doelstelling: individuele begeleiding van de patiënt en/of de naaste
Secundaire doelstellingen:
- De aanwezigheid van naasten bij de patiënt faciliteren
- De communicatie tussen de patiënt en diens naasten faciliteren

Wie is de doelgroep?

Doelstellingen
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21-012

Titel van het project

"Het vlinderhuis" in ZNA Middelheim

Het project

Onthaalruimte voor de ouders en kinderen omdat:
- Zieke ouders met vragen zitten over welke informatie hun kinderen
te geven.
- Een ziekenhuis geen aangename omgeving is voor kinderen
- De partner van de patiënt vaak moeilijkheden heeft om bezoeken aan
de patiënt te combineren met zorgen voor de kinderen.
Primaire doelgroep: kinderen of kleinkinderen van volwassen
kankerpatiënten
Secundaire doelgroep: volwassen kankerpatiënten
Primaire doelstelling: de aanwezigheid van de naasten bij de patiënt
faciliteren
Secundaire doelstellingen:
- De patiënten, de naasten en het medisch personeel informeren en
vormen
- De toegang van de patiënt tot diens verzorgingen vergemakkelijken
- De communicatie tussen de patiënt en diens naasten faciliteren
- Een band creëren tussen het medisch personeel, de patiënt en diens
naasten
- Het uitwisselen van ervaringen bevorderen tussen: de patiënten, de
naasten
- De patiënten (naasten) de mogelijkheid bieden om te ontsnappen
aan de ziekenhuisomgeving
- Individuele begeleiding van de patiënt en/of de naaste

Wie is de doelgroep?

Doelstellingen
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21-014

Titel van het project
Het project

Wie is de doelgroep?

Doelstellingen

Een huis in het ziekenhuis: creëren van een gezinswoning in het UZ Brussel
-

Bouwen van een woning bij het ziekenhuis die voldoet aan de
verwachtingen van ouders en kinderen.
- Het ziekenhuis moet niet alleen de kinderen, maar het hele gezin
welkom heten.
- Inrichting van verschillende ruimtes om tegemoet te komen aan de
behoeften van de patiënten (ontspanningsruimte, leerruimte, ...).
Primaire doelgroepen:
- Pediatrische kankerpatiënten
- Ouders van pediatrische kankerpatiënten
- Broers en zussen van pediatrische kankerpatiënten
Primaire doelstelling: de patiënten (naasten) de mogelijkheid bieden om te
ontsnappen aan de ziekenhuisomgeving
Secundaire doelstellingen:
- De aanwezigheid van naasten bij de patiënt faciliteren
- Het uitwisselen van ervaringen bevorderen tussen: de patiënten, de
naasten
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21-015

Titel van het project

Project KOK (Kind, Ouders en Kanker) in het UZ Brussel

Het project

- Organisatie van een weekend (17-18 september 2011) in Disneyland
Parijs voor kinderen met kanker en hun gezin na de intensieve
behandeling (chemotherapie, chirurgie, transplantatie etc.)
- Jaarlijkse organisatie van een weekend om de banden binnen het gezin
aan te halen, vrienden te ontmoeten en zich te ontspannen.
Primaire doelgroepen:
- Pediatrische kankerpatiënten
- Ouders van pediatrische kankerpatiënten
- Broers en zussen van pediatrische kankerpatiënten
Secundaire doelgroep: zorgverleners
Primaire doelstelling: het uitwisselen van ervaringen bevorderen tussen: de
patiënten, de naasten
Secundaire doelstellingen:
- De aanwezigheid van naasten bij de patiënt faciliteren
- De communicatie tussen de patiënt en diens naasten faciliteren
- Een band creëren tussen het medisch personeel, de patiënt en diens
naasten
- De patiënten (naasten) de mogelijkheid bieden om te ontsnappen
aan de ziekenhuisomgeving

Wie is de doelgroep?

Doelstellingen
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21-016

Titel van het project

Het project

Wie is de doelgroep?
Doelstellingen

Psychosociale ondersteuning voor de ouders van kinderen met kanker: een
praatgroep voor de ouders na de intensieve behandeling van hun kinderen in
het UZ Brussel
- Organisatie van een discussiegroep voor ouders rond diverse thema's
- Een ruimte bieden waar ouders hun emoties en ervaringen kwijt
kunnen en tips kunnen uitwisselen met andere ouders.
- Ondersteuning door middel van gesprekken tussen ouders.
- In 2010: 6 gespreksavonden georganiseerd en een boswandeling in
2011.
- Organisatie van avonden voor de ouders waarop we informele
ontmoetingen willen mogelijk maken (gemiddeld 50 mensen per
avond).
Primaire doelgroep: ouders van pediatrische kankerpatiënten
Primaire doelstelling: het uitwisselen van ervaringen bevorderen tussen: de
patiënten, de naasten
Secundaire doelstelling: de patiënten, de naasten en het medisch personeel
informeren en vormen
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Tabel 1. Projecten 2009-2011 van Actie 21/22 van het Kankerplan (vervolg)
Nummer
22-001
22-002
22-003
22-004
22-005
22-006
22-007

22-008

22-009
22-010
22-012
22-013
22-014
22-015

22-017

Titel van het project

Ziekenhuis

Equipe mobile de soutien oncologique des Cliniques
Universitaires U.C.L. de Mont-Godinne
Projet de soutien et d’accompagnement psychologique des
patients cancéreux et leur famille
Distress Screening Program
Naasten van zieken na een recidive van de kanker: ontwikkeling
van een psychologisch ondersteuningsprogramma
Soutien psychologique aux enfants des patients hospitalisés
pour un cancer
Enfants-parents malades
Soutien psychologique après le traitement d’une affection
cancéreuse: groupes de soutien de base et groupes abordant des
problématiques spécifiques
Het verbeteren van het aanbod van en de toegang tot
ondersteuningsactiviteiten
en
gespreksgroepen
voor
kankerpatiënten in de inloophuizen van de Vlaamse Liga tegen
Kanker.
Accès à un soutien psychologique ou à la participation à des
groupes de parole ou d’activités de soutien
Project voor steun en psychologische begeleiding aan
kankerpatiënten en hun familie.
Projet de soutien aux parents d’enfants atteints de cancer et
prise en charge psychologique de ces enfants et de leur famille

Cliniques Universitaires
U.C.L. de Mont-Godinne
Centre Hospitalier Peltzer –
La Tourelle
UZ Brussel
Cliniques Universitaires de
Bruxelles Hôpital Erasme
Cliniques Universitaires de
Bruxelles Hôpital Erasme
Institut Jules Bordet

Espace de discussion, entretien psychologique et hypnose
Soutien psychologique accessible aux patients cancéreux, qu’ils
soient adultes, adolescents ou enfants, ainsi qu’à leurs familles
Distress te snel af : preventieve procesbegeleiding doorheen het
stresserende ziekteproces van een kankerpatiënt en diens directe
omgeving

Institut Jules Bordet

Vlaamse Liga tegen Kanker
(VLK)
Centre Hospitalier de
Mouscron
AZ Oudenaarde
Centre Hospitalier Régional
de la Citadelle
Centre Hospitalier Régional
de la Citadelle
Centre Hospitalier Régional
de la Citadelle
AZ Monica
H. Hartziekenhuis RoeselareMenen

Samen-leven met kanker
1.

22-019

22-020

22-021

22-022

Oncorevalidatie: een intensief revalidatieprogramma met
het oog op re-integratie na behandeling voor kanker
2. Erfelijkheid en kanker, de psychosociale dimensie
3. Intimiteit en seksualiteit bij kankerpatiënten en hun partner
Développement d’ateliers d’esthétique pour l’image corporelle
et de soutien psychologique en milieu hospitalier pour les
patientes atteintes d’un cancer du sein
Ontwikkelen van psycho-educatieve groepsprogramma’s voor
patiënten met a) hoofd en hals tumoren, b) gynaecologische
kankers en c) jongvolwassenen met kanker
1. Survie après retinoblastome: conséquences au long cours et
qualité de vie
2. Vivre après la mort de son enfant ? Des maux aux mots.
Création de groupe de parole pour les parents ayant perdu
un enfant suite à une maladie hématologique ou
oncologique
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CHU Tivoli
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Tabel 1. Projecten 2009-2011 van Actie 21/22 van het Kankerplan (vervolg)
Nummer
22-023

22-024

Titel van het project
Op
mindfulness
gebaseerde
stressreductie
en
welzijnsbevordering voor (ex) kankerpatiënten en hun directe
naasten
1. Groupes de parole oncologie pédiatrique
2. L’accompagnement continu des enfants dont un proche est
atteint
d’une
maladie
grave:
les
"espacesenfants/adolescents" et les "espace-papillon"
3. Groupes de soutien de patients atteints d’une pathologie
cancéreuse et de soutien des familles

22-025

Programme de réhabilitation "autour du cancer"

22-026

1.
2.

22-027

Repartir en Tandem: programme d’aide aux couples

22-028

22-031

22-032
22-033
22-034

22-036

22-037
22-040
22-041

Inrichten en ondersteunen van een ‘thuislocatie’
Installeren van een kankerfoon

Mindfulness-Based Stress Reduction: supportieve behandeling
bij volwassen patiënten met borstkanker en hun partner
De familieruimte: laagdrempelige toegang tot psychologische
steun voor kankerpatiënten (in het bijzonder de patiënten met
socio-culturele, economische, fysieke of mentale beperkingen),
hun partners, kinderen en ouders
Revalidatieprogramma voor patiënten met hematologische
kankers en post-allogene stamceltransplantatie: “In balans”
Leven en liefhebben met borstkanker
Psychosociale begeleiding van patiënten met een hersentumor
tijdens en na hun behandeling
Psychosociale steun aan kankerpatiënten: systematische
psychosociale screening en mindfulness als antwoord op
distress bij kankerpatiënten
Le patient étranger et sa famille face au cancer: projet
d’accompagnement multiculturel en oncologie
"Espace mobile mieux-être" basé sur l’Expression-Equilibre
Psychosociale ondersteuning voor kankerpatiënten in
Antwerpen. Een nieuw inloophuis van de Vlaamse Liga tegen
Kanker

22-042

Voorstel projectontwerp oncologie, georganiseerd door de
Stichting Mimi voor het ziekenhuis Deux Alice

22- Arémis

Etude de faisabilité de la mise en place de soins techniques
complexes de chimiothérapie oncologique au domicile dans les
mêmes conditions médicales, sécuritaires et qualitatives que
celles dispensées en milieu hospitalier
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Ziekenhuis
Sint-Franciscusziekenhuis

Centre Hospitalier Chrétien

Clinique Notre-Dame de
Grâce
A.Z. Nikolaas
Clinique Maternité Ste.
Élisabeth, Namur
UZ Brussel

AZ Groeninge

Ziekenhuisnetwerk Antwerpen
Ziekenhuisnetwerk Antwerpen
Ziekenhuisnetwerk Antwerpen
Sint-Blasius Algemeen
Ziekenhuis
Centre Hospitalier
Universitaire Brugmann
Hôpital de Jolimont
Vlaamse Liga tegen Kanker
In associatie met UZ
Antwerpen
Europaziekenhuizen, Brussel
(St Elisabeth, St-Michel, 2
Alice)
Cliniques Universitaires de
Bruxelles Hôpital Erasme
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22-001

Titel van het project
Het project

Wie is de doelgroep?

Doelstellingen

Mobiel oncologisch steunteam in het UZ Mont-Godinne (UCL)
- Mobiel oncologisch steunteam => globale aanpak van de patiënt op
basis van de principes van vroegtijdigheid, multidisciplinariteit en
preventie.
- Vroegtijdige psychologische interventies (vanaf de diagnosemelding of
zeer snel daarna)
- Psychische verwerking, verwoording en meedeling aan een Andere
("derde") maken pogingen tot het bereiken van psychologisch
evenwicht mogelijk.
Primaire doelgroepen:
- Volwassen kankerpatiënten
- Partners van volwassen kankerpatiënten
- Kinderen of kleinkinderen van volwassen kankerpatiënten
- De naasten (anderen dan de partner, kinderen of kleinkinderen) van
volwassen kankerpatiënten
- Patiënten met een specifieke behandeling
- Patiënten met een specifieke pathologie
Secundaire doelgroep: zorgverleners
Primaire doelstelling: individuele begeleiding van de patiënt en/of de
naaste
Secundaire doelstellingen:
- De patiënten, de naasten en het medisch personeel informeren en
vormen
- De aanwezigheid van naasten bij de patiënt faciliteren
- De toegang van de patiënt tot diens verzorgingen vergemakkelijken
- De communicatie tussen de patiënt en diens naasten faciliteren
- Een band creëren tussen het medisch personeel, de patiënt en diens
naasten
- De continuïteit van de verzorging via het mobiele team verzekeren
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22-002

Titel van het project
Het project

Wie is de doelgroep?

Doelstellingen

Project voor de ondersteuning en de psychologische begeleiding van
kankerpatiënten en hun familie in het ziekenhuis Peltzer-la-Tourelle
- Doelstelling: verbetering van de ondersteuning en begeleiding van de
patiënten en hun gezin
- Voor de patiënten
• Organisatie van praatgroepen
• Inrichting van een atelier voor beeldende kunsten
- Voor de naasten
• Aanbieden van individuele gesprekken
• Aanbieden van gesprekken in gezinsverband
- Voor de gezinnen
• Permanentie voor luisteren, begeleiden, informatie
verschaffen
• Mogelijkheid tot afspraak
- Voor kinderen jonger dan 18 jaar
• Aanbieden
van
therapeutische
activiteiten
op
woensdagnamiddag
• Organisatie van activiteiten tijdens de vakanties
Primaire doelgroepen:
- Volwassen kankerpatiënten
- Partners van volwassen kankerpatiënten
- Kinderen of kleinkinderen van volwassen kankerpatiënten
- De naasten (anderen dan de partner, kinderen of kleinkinderen) van
volwassen kankerpatiënten
Primaire doelstelling: individuele begeleiding van de patiënt en/of de
naaste
Secundaire doelstellingen:
- De patiënten, de naasten en het medisch personeel informeren en
vormen
- De aanwezigheid van naasten bij de patiënt faciliteren
- De communicatie tussen de patiënt en diens naasten faciliteren
- Een band creëren tussen het medisch personeel, de patiënt en diens
naasten
- De uitwisseling van ervaringen tussen de patiënten en de naasten
bevorderen
- De patiënten (naasten) de mogelijkheid bieden om te ontsnappen
aan de ziekenhuisomgeving
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22-003

Titel van het project
Het project

Wie is de doelgroep?
Doelstellingen

Programma om distress op te sporen in het UZ Brussel
- Evaluatie van het dagelijkse gebruik van een screeningtool.
- Vergelijking van de resultaten van een klinische praktijk die deze
screeningtool gebruikt en een praktijk die een andere methode
gebruikt: verbetering van het aantal correcte diagnoses van patiënten
die grote mate van distress melden dankzij deze tool?
Primaire doelgroep: volwassen kankerpatiënten
Secundaire doelgroep: zorgverleners
Primaire doelstelling: individuele begeleiding van de patiënt en/of de
naaste
Secundaire doelstellingen:
- De patiënten, de naasten en het medisch personeel informeren en
vormen
- De toegang van de patiënt tot diens verzorgingen vergemakkelijken
- De patiënten, de naasten en het medisch personeel sensibiliseren
- Een band creëren tussen het medisch personeel, de patiënt en diens
naasten
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22-004

Titel van het project

Het project

Wie is de doelgroep?

Doelstellingen

Naasten van zieken na een recidive van de kanker: ontwikkeling van een
psychologisch ondersteuningsprogramma
in het Erasmusziekenhuis (ULB)
- Multicentrische studie in 10 Franstalige instellingen in België
- Psycho-oncologische crisissteun aan de naaste die de belangrijkste
mantelverzorger is van een patiënt met een recidiverende kanker
- 4 sessies die focussen op de moeilijkheden die de naasten ondervinden
en hen willen helpen zich aan te passen
Primaire doelgroepen:
- Partners van volwassen kankerpatiënten
- Kinderen of kleinkinderen van volwassen kankerpatiënten
- De naasten (anderen dan de partner, kinderen of kleinkinderen) van
volwassen kankerpatiënten
Secundaire doelgroep: volwassen kankerpatiënten
Primaire doelstelling: de communicatie tussen de patiënt en diens naasten
faciliteren
Secundaire doelstellingen:
- De patiënten, de naasten en het medisch personeel informeren en
vormen
- De patiënten, de naasten en het medisch personeel sensibiliseren
- De aanwezigheid van naasten bij de patiënt faciliteren
- Een band creëren tussen het medisch personeel, de patiënt en diens
naasten
- Individuele begeleiding van de patiënt en/of de naaste
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22-005

Titel van het project
Het project

Wie is de doelgroep?

Doelstellingen

Psychologische steun aan kinderen van patiënten die in het
Erasmusziekenhuis zijn opgenomen
- Inrichting van een ruimte voor kinderen en adolescenten
• Onthaal voor de zieke en zijn/haar naasten om de ouderkindrelatie te ondersteunen die door de ziekte verstoord is
• Onthaal voor kinderen door zorgverleners om een antwoord te
bieden op hun vragen en bezorgdheden en om andere
kinderen in dezelfde situatie te ontmoeten
• Ondersteuning buiten het ziekenhuis door de vzw "Cancer et
psychologie" tijdens periodes tussen behandelingen of
remissies of in het kader van de socio-economische terugkeer
naar de "gezinsruimte"
- Begeleiding na overlijden:
• Gesprekken in gezinsverband
• Individuele opvolging volwassene/kinderen/adolescenten
• In het ziekenhuis of in de vlinderruimte
Primaire doelgroep: kinderen of kleinkinderen van volwassen
kankerpatiënten
Secundaire doelgroepen:
- Partners van volwassen kankerpatiënten
- Volwassen kankerpatiënten
- Zorgverleners
Primaire doelstelling: de aanwezigheid van de naasten bij de patiënt
faciliteren
Secundaire doelstellingen:
- De communicatie tussen de patiënt en diens naasten faciliteren
- Een band creëren tussen het medisch personeel, de patiënt en diens
naasten
- De uitwisseling van ervaringen tussen de patiënten en de naasten
bevorderen
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22-006

Titel van het project
Het project

Wie is de doelgroep?

Doelstellingen

Bordet’n family in het Jules Bordet Instituut
- De patiënten en hun omgeving helpen omgaan met de repercussies
van de ziekte op de ouder-kindrelatie
- Bordet’n Kids:
• Ruimte voor dialoog
• Creatieve ateliers
• Voor kinderen van 3 tot 11 met een ouder getroffen door
kanker (al dan niet opgenomen in het ziekenhuis) en kinderen
in rouw
• Het kind mag alleen komen of begeleid worden
• Groepsactiviteiten en -gesprekken krijgen de voorkeur
• Doelstelling: het kind toelaten, alleen of in groepsverband, uit
te drukken wat het meemaakt en te verwoorden wat het voelt
aan de hand van media (spellen, verhalen, ...); erkenning te
geven aan wat het meemaakt, emoties, voorstellingen en
overtuigingen te verwerken, de banden tussen het kind en de
ouder tijdens de ziekenhuisopname helpen behouden.
Primaire doelgroepen:
- Volwassen kankerpatiënten
- Partners van volwassen kankerpatiënten
- Kinderen of kleinkinderen van volwassen kankerpatiënten
Secundaire doelgroep: de naasten (anders dan de partner, kinderen of
kleinkinderen) van volwassen kankerpatiënten
Primaire doelstelling: de communicatie tussen de patiënt en diens naasten
faciliteren
Secundaire doelstellingen:
- De patiënten, de naasten en het medisch personeel informeren en
vormen
- De aanwezigheid van de naasten bij de patiënt faciliteren
- De patiënten, de naasten en het medisch personeel sensibiliseren
- Een band creëren tussen het medisch personeel, de patiënt en diens
naasten
- De uitwisseling van ervaringen tussen de patiënten en de naasten
bevorderen
- De patiënten (naasten) de mogelijkheid bieden om te ontsnappen
aan de ziekenhuisomgeving
- Individuele begeleiding van de patiënt en/of de naaste
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22-007

Titel van het project

Het project

Wie is de doelgroep?
Doelstellingen

Programma "groupe.support@bordet.be": groepsinterventies voor patiënten
na de behandeling
in het Jules Bordet Instituut
- Programma van groepsinterventie voor kankerpatiënten die hun
behandeling beëindigd hebben.
- Steungroep geanimeerd door psychologen
- Focus op problemen ondervonden bij de hervatting van het dagelijkse
leven
- Doelstelling: de aanpassing van de patiënten in de periode die volgt op
de behandeling bevorderen door ervaringen te delen en technieken
voor stressbeheer (diepe relaxatie) aan te leren
Primaire doelgroep: volwassen kankerpatiënten
Secundaire doelgroep: /
Primaire doelstelling: de uitwisseling van ervaringen tussen de patiënten en
de naasten bevorderen
Secundaire doelstellingen:
- De patiënten, de naasten en het medisch personeel informeren en
vormen
- De communicatie tussen de patiënt en diens naasten faciliteren
- De patiënten, de naasten en het medisch personeel sensibiliseren
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22-008

Titel van het project
Het project

Wie is de doelgroep?

Doelstellingen

Verbetering van het aanbod aan en de toegang tot steunactiviteiten en
praatgroepen voor oncologiepatiënten in het UZ Leuven
- Verbetering van het aanbod aan ondersteunende activiteiten en
praatgroepen voor kankerpatiënten in inloophuizen van de Vlaamse
Stichting tegen Kanker.
- Dit aanbod moet aangepast worden aan de noden van de patiënten
en toegankelijk zijn.
- Organisatie van activiteiten voor kankerpatiënten in het ziekenhuis.
- Het ziekenhuispersoneel leert de patiënten de inloophuizen kennen.
Primaire doelgroepen:
- Volwassen kankerpatiënten
- Partners van volwassen kankerpatiënten
- Kinderen of kleinkinderen van volwassen kankerpatiënten
- De naasten (anders dan de partner, kinderen of kleinkinderen) van
volwassen kankerpatiënten
- Ouders van pediatrische kankerpatiënten
Secundaire doelgroep: zorgverleners
Primaire doelstelling: de patiënten, de naasten en het medisch personeel
informeren en vormen
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22-009

Titel van het project

Het project

Wie is de doelgroep?

Doelstellingen

Toegang tot psychologische steun of tot praatgroepen of ondersteunende
activiteiten
In het ziekenhuis van Moeskroen
- Psychologische ondersteuning van kankerpatiënten: Aan het begin van
de behandeling wordt een systematisch gesprek met een psycholoog
aangeboden
- Psychologische opvolging van de naasten
- Voorstelling van thematische praatgroepen
- Voorstelling van maandblad ("des mots pour soulager les maux, lettre
d’oncologie pour se soutenir entre nous") waarin patiënten gedachten
kunnen uitwisselen, gefaciliteerd door anonimiteit.
- Kinder-/adolescentenruimte
• Spellenmand in de kamer
• Woonwagen die de patiënten en hun kinderen in alle diensten
komt opzoeken
• Kinderruimte woensdagnamiddag
Primaire doelgroepen:
- Volwassen kankerpatiënten
- Partners van volwassen kankerpatiënten
- Kinderen of kleinkinderen van volwassen kankerpatiënten
- Patiënten met een specifieke behandeling
- Patiënten met een specifieke pathologie
- Zorgverleners
Secundaire doelgroep: de naasten (anders dan de partner, kinderen of
kleinkinderen) van volwassen kankerpatiënten
Primaire doelstelling: individuele begeleiding van de patiënt en/of de
naaste
Secundaire doelstellingen:
- De patiënten, de naasten en het medisch personeel informeren en
vormen
- De aanwezigheid van naasten bij de patiënt faciliteren
- De communicatie tussen de patiënt en diens naasten faciliteren
- De patiënten, de naasten en het medisch personeel sensibiliseren
- Een band creëren tussen het medisch personeel, de patiënt en diens
naasten
- De uitwisseling van ervaringen tussen de patiënten en de naasten
bevorderen
- De continuïteit van de verzorging via het mobiele team verzekeren
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22-010

Titel van het project
Het project

Wie is de doelgroep?

Doelstellingen

Project om psychologische steun en begeleiding te bieden aan
kankerpatiënten en hun gezin in het AZ Oudenaarde
- Aanbieden van zo optimaal mogelijke psychologische steun en
begeleiding aan kankerpatiënten en hun gezin.
- Doelstelling: de patiënten en hun gezin voelen zich adequaat gesteund
vanaf het horen van het slechte nieuws tot aan het einde van de aanpak
- Communicatieopleiding voor de zorgverleners om de kwaliteit van
hun steun en onthaal te verbeteren.
- Een ruimte voorzien waar dit onthaal kan gebeuren.
- Meer werkkrachten aannemen om alles te kunnen organiseren en te
kunnen samenwerken met externe diensten.
Primaire doelgroep: volwassen kankerpatiënten
Secundaire doelgroepen:
- Partners van volwassen kankerpatiënten
- Kinderen of kleinkinderen van volwassen kankerpatiënten
- De naasten (anders dan de partner, kinderen of kleinkinderen) van
volwassen kankerpatiënten
- Zorgverleners
Primaire doelstelling: individuele begeleiding van de patiënt en/of de
naaste
Secundaire doelstellingen:
- De patiënten, de naasten en het medisch personeel informeren en
vormen
- De patiënten, de naasten en het medisch personeel sensibiliseren
- Een band creëren tussen het medisch personeel, de patiënt en diens
naasten
- Het uitwisselen van ervaringen bevorderen tussen: de patiënten, de
naasten
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22-012

Titel van het project

Het project

Wie is de doelgroep?

Doelstellingen

Steunproject voor ouders van kinderen getroffen door kanker en
psychologische aanpak van de kinderen en hun gezin: project ingediend
door de dienst pediatrische hemato-oncologie van het ziekenhuis La
Citadelle. In het ziekenhuis La Citadelle
- Klinisch luik:
• Psychologische steun aan het zieke kind en zijn/haar
omgeving
• Versterking van de individuele en gezinsondersteuning bij
ziekenhuisopname, in het daghospitaal en in de ambulante
zorg
• Multidisciplinaire samenwerking
• Samenwerking met scholen
• Doelstelling: de kinderen en hun naasten helpen om deze
crisis een plaats te geven in hun levensverhaal: een positieve
psychosociale context creëren voor de behandelingen, de
levenskwaliteit optimaliseren
- Wetenschappelijk luik:
• Opvolging van de onderzoeksprotocollen
• Twee projecten:
1. Evaluatie van de levenskwaliteit van de kinderen en
adolescenten tijdens en na de kankerbehandeling
2. Evaluatie van een transactioneel stressmodel bij de ouders
van kinderen getroffen door kanker
Primaire doelgroepen:
- Pediatrische kankerpatiënten
- Ouders van pediatrische kankerpatiënten
- Broers en zussen van pediatrische kankerpatiënten
Primaire doelstelling: individuele begeleiding van de patiënt en/of de
naaste
Secundaire doelstellingen:
- De patiënten, de naasten en het medisch personeel informeren en
vormen
- De aanwezigheid van naasten bij de patiënt faciliteren
- De toegang van de patiënt tot de zorg vergemakkelijken
- De communicatie tussen de patiënt en diens naasten faciliteren
- Een band creëren tussen het medisch personeel, de patiënt en diens
naasten
- De continuïteit van de verzorging via het mobiele team verzekeren
- De patiënten (naasten) de mogelijkheid bieden om te ontsnappen
aan de ziekenhuisomgeving
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22-013

Titel van het project
Het project

Wie is de doelgroep?

Doelstellingen

Welzijnszorg in het Ziekenhuis La Citadelle
- Welzijnszorg in de verschillende stadia van de behandeling
- De 3 dimensies van zorg combineren: to cure, to care, to nurse
- Doelstelling: de patiënten in het ziekenhuis naast onaangename ook
aangename zorg verlenen
- Een multidisciplinair team zorgt voor een aanpak met een geheel aan
zorg dat welzijn, ontspanning, relaxatie, mobilisering van krachten
tegen stress, harmonisering met het lichaam, psychosomatisch
evenwicht bevordert
- Installatie van een welzijnsruimte in het ziekenhuis om het
zorgklimaat en de zorgomstandigheden te bevorderen
- Team bestaat uit:
• 3 sociale schoonheidsspecialistes
• 1 hypnotherapeut
• 1 kinesitherapeut
• 1 psycholoog
Primaire doelgroepen:
- Volwassen kankerpatiënten
- Kinderen of kleinkinderen van volwassen kankerpatiënten
Primaire doelstelling: individuele begeleiding van de patiënt en/of de
naaste
Secundaire doelstellingen:
- De patiënten, de naasten en het medisch personeel informeren en
vormen
- De aanwezigheid van naasten bij de patiënt faciliteren
- De communicatie tussen de patiënt en diens naasten faciliteren
- De patiënten, de naasten en het medisch personeel sensibiliseren
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22-014

Titel van het project

Het project

Wie is de doelgroep?
Doelstellingen

Toegankelijke psychologische steun aan volwassen, adolescente of
pediatrische kankerpatiënten met een hersentumor en hun gezin
Onderzoeks- en actieproject: identificeren van de nood aan informatie,
ontwikkeling van een brochure, meting van de tevredenheid en de impact
op de ervaring
Ziekenhuis La Citadelle
- Ontwikkeling van de psychologische zorg verleend aan patiënten met
hersentumors en hun gezin
- Aanpak voor alle leeftijden
- Ongeveer 5 consultaties
- Individuele of gezinsconsultaties
- Infobrochure opgesteld
Gegevens ontbreken
Primaire doelstelling: individuele begeleiding van de patiënt en/of de
naaste
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22-015

Titel van het project

Het project

Wie is de doelgroep?

Doelstellingen

De distress wordt overweldigend: preventief ondersteunend proces tijdens
stresserende ziektefasen voor kankerpatiënten en hun directe omgeving in
het AZ Monica
- Verbetering van de psychologische begeleiding voor, tijdens en na de
behandeling met als doel om de patiënten, partners en naasten
manieren aan te leren om de distress het hoofd te bieden voor, tijdens
en na de ziekte.
- Psycho-educatieve sessies om preventief informatie te bieden over de
verschillende psychische mechanismes die kunnen optreden tijdens de
ziekte.
Primaire doelgroep: volwassen kankerpatiënten
Secundaire doelgroepen:
- Partners van volwassen kankerpatiënten
- Kinderen of kleinkinderen van volwassen kankerpatiënten
- De naasten (anders dan de partner, kinderen of kleinkinderen) van
volwassen kankerpatiënten
- Zorgverleners
Primaire doelstelling: de patiënten, de naasten en het medisch personeel
informeren en vormen
Secundaire doelstellingen:
- De communicatie tussen de patiënt en diens naasten faciliteren
- De patiënten, de naasten en het medisch personeel sensibiliseren
- Individuele begeleiding van de patiënt en/of de naaste
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22-017

Titel van het project
Het project

Wie is de doelgroep?

Doelstellingen

"Samen-leven met kanker" in het Heilig-Hartziekenhuis Roeselare - Menen
- Sensibilisering van het personeel van de verschillende diensten van
het ziekenhuis over het belang van psychosociale steun voor
kankerpatiënten en hun gezin.
- De toegang tot psychosociale zorg vergemakkelijken.
- Evaluatie en aanpassing van de psychosociale begeleiding van de
patiënten en hun naasten om deze zorg nog beter te kunnen
garanderen en de doelgroep doeltreffender te kunnen helpen.
- Mogelijkheid voor de gezinsleden om deel te nemen aan een groep die
elke maand een info-avond zal organiseren (bv. met de kinderen
spreken over kanker), begeleid door een klinisch psychologe.
- Met kinderen over kanker communiceren: boeken, creatieve
materialen en meer om met kinderen over kanker te communiceren.
Primaire doelgroepen:
- Volwassen kankerpatiënten
- Partners van volwassen kankerpatiënten
- Kinderen of kleinkinderen van volwassen kankerpatiënten
Secundaire doelgroepen:
- De naasten (anders dan de partner, kinderen of kleinkinderen) van
volwassen kankerpatiënten
- Zorgverleners
Primaire doelstelling: individuele begeleiding van de patiënt en/of de
naaste
Secundaire doelstellingen:
- De patiënten, de naasten en het medisch personeel informeren en
vormen
- De communicatie tussen de patiënt en diens naasten faciliteren
- De patiënten, de naasten en het medisch personeel sensibiliseren
- Het uitwisselen van ervaringen bevorderen tussen: de patiënten, de
naasten
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22-019

Titel van het project

Het project

Wie is de doelgroep?

Doelstellingen

-

Deel A: Intieme contacten en seksualiteit van kankerpatiënten en hun
partners
- Deel B: Oncologische revalidatie: een intensief revalidatieprogramma
met het oog op re-integratie na de behandeling van de kanker.
- Deel C: Erfelijkheid en kanker: de psychosociale dimensie OLV
Ziekenhuis Aalst
Deel A (Intieme contacten en seksualiteit van kankerpatiënten en hun
partners):
- Organisatie van een programma opgebouwd rond het thema
intieme en seksuele contacten van kankerpatiënten en hun partners
- Multidisciplinaire aanpak: de fysieke/organische problemen
kunnen behandeld worden met een medische specialist en de
relationele problemen met het psychosociale team.
Deel B (Oncologische revalidatie: een intensief revalidatieprogramma met
het oog op re-integratie na de behandeling van de kanker):
- De oncologische revalidatie omvat medische opvolging, fysieke
training en een verandering van levensstijl.
- Er kan een oplossing gezocht worden voor het probleem van de
aanhoudende vermoeidheid na de behandeling en geprobeerd
worden de gevolgen van de aanpak te minimaliseren.
Deel C: (Erfelijkheid en kanker: de psychosociale dimensie)
- Psychosociale opvang en ondersteuning van de patiënten met
genetische aanleg voor kanker en hun gezin.
- Vragen over aanpak in gezinsverband en preventieve maatregelen.
Deel A:
Primaire doelgroep: volwassen kankerpatiënten
Secundaire doelgroep: partners van volwassen kankerpatiënten
Deel B:
Primaire doelgroep: volwassen kankerpatiënten
Secundaire doelgroepen:
- Patiënten met een specifieke aanpak
- Patiënten met een specifieke pathologie
Deel C:
Primaire doelgroepen:
- Volwassen kankerpatiënten
- Kinderen of kleinkinderen van volwassen kankerpatiënten
- Secundaire doelgroep: de naasten (anders dan de partner, kinderen
of kleinkinderen) van volwassen kankerpatiënten
Deel A:
Primaire doelstelling: de toegang van de patiënt tot diens zorg
vergemakkelijken
Secundaire doelstellingen:
- De patiënten, de naasten en het medisch personeel informeren en
vormen
- De communicatie tussen de patiënt en diens naasten faciliteren
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- De patiënten, de naasten en het medisch personeel sensibiliseren
- Individuele begeleiding van de patiënt en/of de naaste
Deel B:
Primaire doelstelling: individuele begeleiding van de patiënt en/of de
naaste
Secundaire doelstellingen:
- De patiënten, de naasten en het medisch personeel informeren en
vormen
- De communicatie tussen de patiënt en diens naasten faciliteren
- Het uitwisselen van ervaringen bevorderen tussen: de patiënten, de
naasten
Deel C:
Primaire doelstelling: individuele begeleiding van de patiënt en/of de
naaste
Secundaire doelstellingen:
- De patiënten, de naasten en het medisch personeel informeren en
vormen
- De communicatie tussen de patiënt en diens naasten faciliteren
- De toegang van de patiënt tot diens verzorgingen vergemakkelijken
- De aanwezigheid van naasten bij de patiënt faciliteren
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22-020

Titel van het project

Het project

Wie is de doelgroep?
Doelstellingen

Ontwikkeling van schoonheidsworkshops rond het beeld van het lichaam
en psychologische ondersteuning in de ziekenhuisomgeving voor patiënten
met borstkanker
Ziekenhuis Tivoli – La Louvière
- Aanwezigheid
van
een
psycholoog
bij
collectieve
schoonheidsworkshops
- De groepsdynamiek bevorderen, een zelfhulpgroep en praatgroep
organiseren
- Werken aan zelfachting en zelfvertrouwen
- De patiënten de hulp laten ontdekken die een psycholoog kan bieden
en dus eventueel de mogelijkheid van individuele opvolging.
Primaire doelgroep: volwassen kankerpatiënten
Secundaire doelgroep: zorgverleners
Primaire doelstelling: de patiënten, de naasten en het medisch personeel
informeren en vormen
Secundaire doelstelling:
- De communicatie tussen de patiënt en diens naasten faciliteren
- De patiënten, de naasten en het medisch personeel sensibiliseren
- Een band creëren tussen het medisch personeel, de patiënt en diens
naasten
- De uitwisseling van ervaringen tussen de patiënten en de naasten
bevorderen
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22-021

Titel van het project

Het project

Wie is de doelgroep?

Doelstellingen

Ontwikkeling van een psycho-educatief groepsprogramma voor patiënten
die opgenomen worden voor tumors in het hoofd en de hals (Deel A), voor
gynaecologische kankeraandoeningen (Deel B) en voor jonge volwassenen
met kanker (Deel C). UZ Leuven
- Noodzaak om een educatief aanbod te creëren dat gericht is op een
specifieke oncologische populatie.
- Introductie van verschillende psycho-educatieve groepen in het
ziekenhuis.
- Mogelijkheid om een grotere populatie te sensibiliseren en preventief
te werken (het hoofd bieden aan ernstige psychosociale problemen).
- Voldoet aan de behoeften van patiënten die opgenomen worden voor
tumors in het hoofd en de hals (Deel A), voor gynaecologische
kankeraandoeningen (Deel B) en van jonge volwassenen met kanker
(Deel C).
Deel A (hoofd en hals):
Primaire doelgroepen:
- Volwassen kankerpatiënten
- Partners van volwassen kankerpatiënten
- Patiënten met een specifieke pathologie
Deel B (gynaecologie):
Primaire doelgroepen:
- Volwassen kankerpatiënten
- Partners van volwassen kankerpatiënten
Secundaire doelgroep: de naasten (anders dan de partner, kinderen of
kleinkinderen) van volwassen kankerpatiënten
Deel C (jongeren en jongvolwassenen):
Primaire doelgroep: volwassen kankerpatiënten
Deel A:
Primaire doelstelling: de patiënten, de naasten en het medisch personeel
informeren en vormen
Secundaire doelstellingen:
- De toegang van de patiënt tot diens verzorgingen vergemakkelijken
- De communicatie tussen de patiënt en diens naasten faciliteren
- De patiënten, de naasten en het medisch personeel sensibiliseren
- Het uitwisselen van ervaringen bevorderen tussen: de patiënten, de
naasten
Deel B:
Primaire doelstelling: de patiënten, de naasten en het medisch personeel
informeren en vormen
Secundaire doelstellingen:
- De communicatie tussen de patiënt en diens naasten faciliteren
- Het uitwisselen van ervaringen bevorderen tussen: de patiënten, de
naasten
Deel C:
Primaire doelstelling: het uitwisselen van ervaringen bevorderen tussen: de
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patiënten, de naasten
Secundaire doelstellingen:
- De patiënten, de naasten en het medisch personeel informeren en
vormen
- De toegang van de patiënt tot diens verzorgingen vergemakkelijken
- De communicatie tussen de patiënt en diens naasten faciliteren
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22-022

Titel van het project

Het project
Wie is de doelgroep?

Doelstellingen

Overleven na een retinoblastoom: gevolgen op lange termijn en
levenskwaliteit
UZ Saint-Luc
Ontbrekende gegevens
Primaire doelgroepen:
- Volwassen kankerpatiënten
- Pediatrische kankerpatiënten
- Ouders van pediatrische kankerpatiënten
- Patiënten met een specifieke behandeling
- Patiënten met een specifieke pathologie
Primaire doelstelling: de toegang van de patiënt tot diens zorg
vergemakkelijken
Secundaire doelstellingen:
- De patiënten, de naasten en het medisch personeel informeren en
vormen
- De communicatie tussen de patiënt en diens naasten faciliteren
- De uitwisseling van ervaringen tussen de patiënten en de naasten
bevorderen

47

Hoofdstuk 1. Beschrijving van de projecten

22-023

Titel van het project

Het project

Wie is de doelgroep?

Doelstellingen

Therapie van stressvermindering en verbetering van het welzijn op basis
van het concept mindfulness voor de (ex-)patiënten in de revalidatiefase en
hun naasten.
St Franciscusziekenhuis Heusden-Zolder
- "Stress Reduction" en welzijnstherapie op basis van de concepten van
mindfulness
- 8 opeenvolgende weken
- Therapie die zich richt op kankerpatiënten die hun medische
behandeling beëindigd hebben en in de revalidatiefase zijn en op hun
naasten.
Primaire doelgroep: volwassen kankerpatiënten
Secundaire doelgroepen:
- Partners van volwassen kankerpatiënten
- De naasten (anders dan de partner, kinderen of kleinkinderen) van
volwassen kankerpatiënten
Primaire doelstelling: de patiënten, de naasten en het medisch personeel
informeren en vormen
Secundaire doelstelling: het uitwisselen van ervaringen bevorderen tussen:
de patiënten, de naasten
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22-024

Titel van het project

Het project

Wie is de doelgroep?

Doelstellingen

1) Praatgroepen in de pediatrische oncologie
2) Steungroep voor patiënten getroffen door een ernstige kankeraandoening
en steun aan de gezinnen
3) Permanente begeleiding van kinderen van wie een naaste getroffen
wordt door een ernstige ziekte: ruimte voor kinderen en adolescenten en
vlinderruimte
In het ziekenhuis Saint-Joseph
- 1) 3 praatgroepen georganiseerd
• Praatgroep voor ouders van kinderen met kanker
• Praatgroep voor broers en zussen van kinderen met kanker
• Praatgroep voor ouders die een kind verloren hebben aan
kanker
- 2) Organisatie van een steungroep voor kankerpatiënten en/of
patiënten en hun partners
• Gecoördineerd door een psycholoog
• Patiënten met hetzelfde ziektebeeld
• Patiënten in hetzelfde stadium van de ziekte en de aanpak
• Gesloten groepen
• Gevormd na een vergadering van oncologen, verpleegsters,
coördinatrices en psychologen
• Informatieverschaffing over diverse thema's: seksualiteit,
voeding, creativiteit, lichaamsbeeld
Primaire doelgroepen:
- Volwassen kankerpatiënten
- Kinderen of kleinkinderen van volwassen kankerpatiënten
Primaire doelstelling: de uitwisseling van ervaringen tussen de patiënten en
de naasten bevorderen
Secundaire doelstellingen:
- De toegang van de patiënt tot diens zorg vergemakkelijken
- De communicatie tussen de patiënt en diens naasten faciliteren
- Individuele begeleiding van de patiënt en/of de naaste
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22-025

Titel van het project
Het project

Wie is de doelgroep?

Doelstellingen

Rehabilitatieprogramma rond kanker in het ziekenhuis Notre-Dame de
Grace in Gosselies
- Opening centrum "Mieux-être" in 2006: centrum voor integratieve en
holistische geneeskunde
- Doelstelling: multidisciplinaire aanpak als aanvulling op klassieke
medische behandelingen om te voldoen aan de nood voor verbetering
of zelfs transformatie van de levenskwaliteit van patiënten getroffen
door een chronische ziekte
- Creatie van een rehabilitatieprogramma "rond kanker"
• Inzet van een mutlidisciplinair team voor de patiënt tijdens de
behandelings- of remissiefase
• Therapeutisch traject gepland na een oriëntatiebalans
• Samenwerking tussen artsen (specialisten, generalisten,
coördinerende arts)
Primaire doelgroep: volwassen kankerpatiënten
Secundaire doelgroepen:
- Partners van volwassen kankerpatiënten
- Kinderen of kleinkinderen van volwassen kankerpatiënten
- De naasten (anderen dan de partner, kinderen of kleinkinderen) van
volwassen kankerpatiënten
- Patiënten met een specifieke pathologie
Primaire doelstelling: individuele begeleiding van de patiënt en/of de
naaste
Secundaire doelstellingen:
- De patiënten, de naasten en het medisch personeel informeren en
vormen
- De communicatie tussen de patiënt en diens naasten faciliteren
- De patiënten (naasten) de mogelijkheid bieden om te ontsnappen
aan de ziekenhuisomgeving
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22-027

Titel van het project
Het project

Wie is de doelgroep?

Doelstellingen

Samen opnieuw vertrekken in de Clinique et Maternité Sainte Elisabeth in
Namen
- Voor koppels waarvan een van de partners getroffen is door kanker
- De essentiële plaats van de naaste in de begeleiding van de patiënt
valoriseren
- Koppels helpen zo goed mogelijk het hoofd te bieden aan de ziekte
- De patiënten helpen tijdens de herstelperiode
- Beginnen na de chemotherapie en de radiotherapie
- 6 workshops rond specifieke thema's die op originele en creatieve
manier benaderd worden
- 1 ontmoeting per maand omkaderd door een psychiater en een
psycholoog
Primaire doelgroepen:
- Volwassen kankerpatiënten
- Partners van volwassen kankerpatiënten
- Patiënten uit borstklinieken
Primaire doelstelling: de communicatie tussen de patiënt en diens naasten
faciliteren
Secundaire doelstellingen:
- De patiënten, de naasten en het medisch personeel informeren en
vormen
- De aanwezigheid van naasten bij de patiënt faciliteren
- De uitwisseling van ervaringen tussen de patiënten en de naasten
bevorderen
- De patiënten, de naasten en het medisch personeel sensibiliseren
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22-028

Titel van het project

Het project

Wie is de doelgroep?

Doelstellingen

Mindfulness-based stress reduction: ondersteunende aanpak voor patiënten
met borstkanker en hun partners
UZ Brussel
- Mindfulness-Based Stress Reduction program
- Groepssessie van 2,5 uur gedurende 8 weken
- Aanleren van de principes van meditatie en oefeningen
- De technieken thuis toepassen (45 minuten met behulp van een cd)
- Psycho-educatieve aspecten: informatie over stress, meditatie, ...
- Introductie van dit project in het programma voor de behandeling van
volwassenen getroffen door borstkanker en hun partners/naasten.
- Evaluatie van de doeltreffendheid van de interventie op het gebied van
distress, vermoeidheid, pijn, coping en levenskwaliteit.
Primaire doelgroepen:
- Volwassen kankerpatiënten
- Partners van volwassen kankerpatiënten
Secundaire doelgroepen:
- Kinderen of kleinkinderen van volwassen kankerpatiënten
- De naasten (anders dan de partner, kinderen of kleinkinderen) van
volwassen kankerpatiënten
- De ouders van pediatrische kankerpatiënten
- Zorgverleners
Primaire doelstelling: de patiënten, de naasten en het medisch personeel
informeren en vormen
Secundaire doelstellingen:
- De toegang van de patiënt tot diens verzorgingen vergemakkelijken
- De aanwezigheid van naasten bij de patiënt faciliteren
- De patiënten, de naasten en het medisch personeel sensibiliseren
- Het uitwisselen van ervaringen bevorderen tussen: de patiënten, de
naasten
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22-031

Titel van het project

Het project

Wie is de doelgroep?

Doelstellingen

Gezinsruimte: gemakkelijke toegang en/of psychologische ondersteuning
van patiënten in de oncologie (specifiek patiënten met socioculturele,
economische, fysieke en mentale problemen), hun partners, kinderen en
ouders.
AZ Groeninge
- Project voor gehospitaliseerde of ambulante kankerpatiënten en hun
gezin (specifiek aan geïsoleerde, werkzoekende of alleenstaande
personen, allochtonen, gehandicapten, ...).
- De ruimte zal "Lotus" heten en een familiale atmosfeer uitademen. De
patiënten en gezinnen kunnen elkaar hier ontmoeten en begeleiding,
steun en informatie krijgen.
- Een multidisciplinair team gecoördineerd door een psycholoog geeft
antwoord op de vragen en de noden van de patiënten en/of hun gezin.
- De kinderen kunnen spelen in een "kinderhoekje" waar aangepast
materiaal beschikbaar is.
- Naast individuele opvolging wordt ook opvolging in groepsverband
aangeboden waarbij verschillende thema's worden behandeld.
- Naarmate het project evolueert verschuift de focus naar activiteiten en
communicatie waarbij zich onrechtstreeks peergroepen vormen en
psychologische ondersteuning mogelijk wordt.
Primaire doelgroepen:
- Volwassen kankerpatiënten
- Partners van volwassen kankerpatiënten
- Kinderen of kleinkinderen van volwassen kankerpatiënten
- De naasten (anders dan de partner, kinderen of kleinkinderen) van
volwassen kankerpatiënten
Primaire doelstelling: de patiënten, de naasten en het medisch personeel
informeren en vormen
Secundaire doelstellingen:
- De aanwezigheid van naasten bij de patiënt faciliteren
- De patiënten, de naasten en het medisch personeel sensibiliseren
- Het uitwisselen van ervaringen bevorderen tussen: de patiënten, de
naasten
- De patiënten (naasten) de mogelijkheid bieden om te ontsnappen
aan de ziekenhuisomgeving.
- Individuele begeleiding van de patiënt en/of de naaste
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22-032

Titel van het project
Het project

Wie is de doelgroep?

Doelstellingen

In evenwicht
ZNA Antwerpen
- Groepsprogramma gericht op patiënten met lymfoom, leukemie,
multipel myeloom die een stamceltransplantatie hebben ondergaan.
- Lichamelijke oefeningen en psycho-educatie
- Het revalidatieprogramma "In Evenwicht" wil residuele klachten
(vermoeidheid, pijn, angst, ...) en meer specifieke klachten van
hematologische patiënten (polyneuropathie, vermagering, seksuele en
relationele problemen) verminderen en de patiënten leren ermee om te
gaan.
- Het is een groepsprogramma aangepast aan individuele noden dat 12
weken in beslag neemt.
- Lichamelijke oefeningen: 2 sessies van 2 uur per week met supervisie
van een fysiotherapeut en een ergotherapeut
- Contacten tussen de deelnemers bewerkstelligen
- Individuele opvolging
- 5 psycho-educatieve sessies: voeding, haar- en lichaamsverzorging,
relaxatie, sociale aspecten, groepsgesprekken
- Het multidisciplinaire hematologische team (artsen, fysiotherapeuten,
ergotherapeuten, psychotherapeuten, verpleegkundigen sociaal
assistenten) staat garant voor het goede verloop en de opvolging van
het programma.
Primaire doelgroepen:
- Volwassen kankerpatiënten
- Patiënten met een specifieke aanpak
Secundaire doelgroep: partners van volwassen kankerpatiënten
Primaire doelstelling: individuele begeleiding van de patiënt en/of de
naaste
Secundaire doelstellingen:
- De patiënten, de naasten en het medisch personeel informeren en
vormen
- De communicatie tussen de patiënt en diens naasten faciliteren
- Het uitwisselen van ervaringen bevorderen tussen: de patiënten, de
naasten

54

Hoofdstuk 1. Beschrijving van de projecten

22-033

Titel van het project
Het project

Wie is de doelgroep?

Doelstellingen

Leven en liefhebben met borstkanker
Ziekenhuis Antwerpen
- Project gericht op koppels waarvan een partner borstkanker heeft.
- Verschillende thema's zullen aangesneden worden: veranderingen ten
gevolge van de ziekte, stressfactoren beheersen, wederzijdse
ondersteuning van intieme en seksuele aspecten, ...
- Psycho-educatieve aspecten, uitwisseling van ervaringen, reflectie, ...
- Evaluatie van het programma aan de hand van een vragenlijst.
Primaire doelgroepen:
- Volwassen kankerpatiënten
- Partners van volwassen kankerpatiënten
Secundaire doelgroep: patiënten met een specifiek ziektebeeld
Primaire doelstelling: de communicatie tussen de patiënt en diens naasten
faciliteren
Secundaire doelstelling: de patiënten, de naasten en het medisch personeel
informeren en vormen
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22-034

Titel van het project

Het project

Wie is de doelgroep?

Doelstellingen

Psychosociale begeleiding tijdens en na de behandeling van patiënten met
een hersentumor
Ziekenhuisnetwerk Antwerpen
- Nood aan zorgverleners voor aangepaste psychosociale ondersteuning
- Het psychosociale team moet brede kennis hebben over de ziekte,
moet de patiënt kunnen steunen en de neuropsychologische aspecten
kennen (hersentumor).
Primaire doelgroepen:
- Volwassen kankerpatiënten
- Partners van volwassen kankerpatiënten
- Kinderen of kleinkinderen van volwassen kankerpatiënten
- De naasten (anders dan de partner, kinderen of kleinkinderen) van
volwassen kankerpatiënten
- Patiënten met een specifieke pathologie
- Patiënten met een specifieke aanpak
- Zorgverleners
Primaire doelstelling: individuele begeleiding van de patiënt en/of de
naaste
Secundaire doelstellingen:
- De patiënten, de naasten en het medisch personeel informeren en
vormen
- De aanwezigheid van naasten bij de patiënt faciliteren
- De toegang van de patiënt tot diens verzorgingen vergemakkelijken
- De communicatie tussen de patiënt en diens naasten faciliteren
- Een band creëren tussen het medisch personeel, de patiënt en diens
naasten

56

Hoofdstuk 1. Beschrijving van de projecten

22-036

Titel van het project

Het project

Wie is de doelgroep?
Doelstellingen

Systematische psychosociale opsporing en mindfulness als antwoord op de
distress van kankerpatiënten.
AZ Sint-Blasius Dendermonde
- Psycho-educatieve praatgroep (6 weken) voor patiënten in de
oncologie
- Psycho-educatieve bijeenkomsten als onderdeel van het
revalidatieprogramma (12 weken)
- Informatieverschaffing over de psychosociale aspecten van kanker,
emoties en gedragingen, copingtechnieken, ...
- De ervaring van de andere deelnemers kan de patiënt helpen om
angsten en stress te beheersen.
- De groepen tellen 8 tot 10 deelnemers. De wekelijkse bijeenkomsten
duren 2,5 uur en behandelen thema's in verband met kanker.
- Doelstelling: de individuele kracht van de patiënt versterken en
zijn/haar capaciteiten activeren
- De naasten van de patiënt kunnen deelnemen aan bepaalde sessies.
Primaire doelgroep: volwassen kankerpatiënten
Secundaire doelgroep: partners van volwassen kankerpatiënten
Primaire doelstelling: het uitwisselen van ervaringen bevorderen tussen: de
patiënten, de naasten
Secundaire doelstellingen:
- De patiënten, de naasten en het medisch personeel informeren en
vormen
- De communicatie tussen de patiënt en diens naasten faciliteren
- De patiënten (naasten) de mogelijkheid bieden om te ontsnappen
aan de ziekenhuisomgeving.
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22-040

Titel van het project
Het project

Wie is de doelgroep?

Doelstellingen

"Espace mobile mieux-être" op basis van vrije expressie
In het ziekenhuis van Jolimont Lobbes
- Ontmoetingsruimte met therapeutisch doel op basis van individueel en
collectief evenwicht en expressie
- De patiënten en hun naasten een aanpak aanbieden door middel van
schilderateliers, beeldhouwateliers, ...
- Deze ruimte kan tijdens en/of na de behandeling en/of tijdens een
remissie geïntegreerd worden
- Doelstelling: het evenwicht tussen lichaam en geest herstellen bij de
patiënten en hun naasten, focus op de subjectieve beleving van het
kind, de ouder, het gezin
Primaire doelgroepen:
- Volwassen kankerpatiënten
- Kinderen of kleinkinderen van volwassen kankerpatiënten
Secundaire doelgroepen:
- Partners van volwassen kankerpatiënten
- De naasten (anderen dan de partner, kinderen of kleinkinderen) van
volwassen kankerpatiënten
Primaire doelstelling: de patiënten (naasten) de mogelijkheid bieden om te
ontsnappen aan de ziekenhuisomgeving
Secundaire doelstellingen:
- De patiënten, de naasten en het medisch personeel informeren en
vormen
- De communicatie tussen de patiënt en diens naasten faciliteren
- De patiënten, de naasten en het medisch personeel sensibiliseren
- De uitwisseling van ervaringen tussen de patiënten en de naasten
bevorderen
- Individuele begeleiding van de patiënt en/of de naaste
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22-041

Titel van het project
Het project

Wie is de doelgroep?

Doelstellingen

Een nieuw inloophuis van de Vlaamse Stichting tegen Kanker
UZ Antwerpen
- Uitbreiding van de diensten voor zorgverlening aan huis voor de
patiënt.
- Sinds 2005 heeft de Vlaamse Stichting tegen Kanker 6 inloophuizen
geopend waar patiënten en naasten kunnen komen deelnemen aan
infosessies en praatgroepen en hun peers leren kennen.
- Opening van een inloophuis in Antwerpen in 2009.
- In dit huis worden kankerpatiënten opgevangen die problemen
ondervinden bij de aanpak van de ziekte.
Primaire doelgroepen:
- Volwassen kankerpatiënten
- Partners van volwassen kankerpatiënten
- Kinderen of kleinkinderen van volwassen kankerpatiënten
- De naasten (anders dan de partner, kinderen of kleinkinderen) van
volwassen kankerpatiënten
- De ouders van pediatrische kankerpatiënten
Secundaire doelgroep: zorgverleners
Primaire doelstelling: de patiënten, de naasten en het medisch personeel
informeren en vormen

59

Hoofdstuk 1. Beschrijving van de projecten

3. DOELGROEPEN VAN DE PROJECTEN
De verschillende projecten kunnen zich op meerdere doelgroepen tegelijk richten. In tabel 2 hieronder
vindt u alle doelgroepen van de projecten van Actie 21/22.
Tabel 2. Doelgroepen van de projecten 2009-2011 zoals gerapporteerd door de coördinatoren
(N=55)*
Primaire
Secundaire
doelgroepen
doelgroepen
N
%
N
%
Volwassen kankerpatiënt
34
62
*9
16
Partner van de volwassen kankerpatiënt
19
35
12
22
Kinderen of kleinkinderen van de volwassen
24
44
*6
11
kankerpatiënt
Naasten van de volwassen kankerpatiënt
*8
15
15
27
Pediatrische kankerpatiënt
10
18
*0
0
Ouders van de pediatrische kankerpatiënt
15
27
*2
4
Broer(s) en zus(sen) van de pediatrische kankerpatiënt
10
18
*3
*5
Patiënten met een specifieke behandeling
12
22
*1
*2
Patiënten met een specifieke pathologie
11
20
*3
*5
Zorgverleners
*2
*4
17
31
Andere
*3
*5
*1
*2
* Meerdere antwoorden mogelijk

Over het algemeen merken we dat de aanpak van volwassen of pediatrische kankerpatiënten vereist
dat er wordt gewerkt met alle verschillende netwerken waar ze deel van uitmaken: het kerngezin, de
uitgebreide familie, het zorgteam en elk ander systeem waar het kind deel van uitmaakt (school, ...).
We stellen vast dat voor 62% van de projecten volwassen kankerpatiënten de primaire doelgroep zijn.
Er wordt ook een belangrijke plaats toegekend aan de kinderen en kleinkinderen van de kankerpatiënt
(44%) evenals aan de partner van de volwassen kankerpatiënt (35%). Een kleiner aantal projecten
(18%) richt zich in de eerste plaats op pediatrische kankerpatiënten. We merken op dat de
zorgverleners eveneens op een secundaire manier in 31% van de projecten als doelgroep beschouwd
worden.
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4. DOELSTELLINGEN VAN DE PROJECTEN
Op basis van een vooraf opgestelde lijst, die u als dusdanig in tabel 3 hieronder vindt, hebben de
coördinatoren van de projecten de doelstellingen geselecteerd die het best overeenkomen met hun
project. In de activiteitenrapporten kan eenzelfde doelstelling zowel als primaire en als secundaire
doelstelling beschouwd worden. Om zo dicht mogelijk bij de verzamelde gegevens te blijven, hebben
we deze mogelijkheid die het activiteitenrapport biedt, ongewijzigd gelaten door deze doelstellingen
als primair en secundair te beschouwen wanneer de coördinatoren beide mogelijkheden aangeduid
hadden.
Tabel 3. Doelstellingen geëvalueerd als primair of secundair door de projectcoördinatoren (N =
55)*
Primaire
Secundaire
doelstellingen doelstellingen
N
%
N
%
De patiënten, de naasten en het medisch personeel informeren en
10
18
35
64
vormen
De aanwezigheid van naasten bij de patiënt faciliteren
*5
*9
19
35
De toegang van de patiënt tot diens zorg vergemakkelijken
*2
*4
13
22
De communicatie tussen de patiënt en diens naasten
*6
11
35
64
faciliteren
De patiënten, de naasten en het medisch personeel sensibiliseren
*1
*2
25
45
Een band creëren tussen het medisch personeel, de patiënt en diens
0
0
22
40
naasten
De uitwisseling van ervaringen tussen de patiënten of tussen hun
10
18
26
47
naasten bevorderen
De patiënten (naasten) de mogelijkheid bieden om te ontsnappen aan
*2
*4
11
20
de ziekenhuisomgeving
De continuïteit van de zorg via het mobiele team gelinkt aan het
0
*0
*7
13
project verzekeren
De patiënt en/of de naaste individueel begeleiden
19
35
12
22
* Meerdere antwoorden mogelijk

In tabel 3 hierboven stellen we vast dat 35% van de projecten de individuele begeleiding van de
patiënt en/of diens naasten als belangrijkste primaire doelstelling beschouwt. Daarna volgt het
informeren en opleiden van het medisch personeel, de patiënten en hun naasten als meest nagestreefde
primaire doelstelling. Verder stellen we vast dat deze doelstelling ook het vaakst op een secundaire
manier nagestreefd wordt door de projectcoördinatoren. Het bevorderen van de communicatie tussen
de patiënt en zijn naasten is eveneens een vaak nagestreefde secundaire doelstelling (64%). Ten slotte
stellen we vast dat geen enkel project als primaire doelstelling heeft om de uitwisseling van ervaringen
tussen de patiënten en hun naasten te bevorderen, noch om de continuïteit van de zorg via het mobiele
team gelinkt aan het project, te verzekeren.
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CONCLUSIE
Dit rapport behandelt de voorstelling van de projecten 2009-2011 van Actie 21/22 van het Kankerplan,
hun doelgroepen en hun doelstellingen.
Welke vaststellingen kunnen we doen met betrekking tot deze verschillende analyses? We hebben
gezien dat de projecten 2009-2011 van Actie 21/22 van het Kankerplan uiteenlopende doelgroepen en
doelstellingen hebben. Hoewel het merendeel van de projecten volwassen kankerpatiënten als
doelgroep heeft, stellen we immers vast dat veel projecten zich ook richten naar de kinderen,
kleinkinderen en partners van deze volwassen kankerpatiënten. De vaakst nagestreefde doelstelling is
de individuele begeleiding van de patiënt en/of zijn naasten. Er wordt ook een belangrijke plaats
toegekend aan het informeren en opleiden van de patiënt, zijn naasten en het medisch personeel.
Wat zijn de implicaties van deze verschillende vaststellingen? We merken op dat de volwassen of
pediatrische patiënt en de naasten van deze laatste de doelgroep zijn van veel projecten. Verder zien
we ook dat de door de projecten voorgestelde aanpakken op een secundaire manier de noodzakelijke
band tussen de patiënt, zijn naasten en het medisch personeel beschouwen, maar ook de noodzaak om
de continuïteit van de zorg te bevorderen zodra de patiënt het ziekenhuis verlaten heeft.
Welke aanbevelingen kunnen dan worden gedaan? De door de projecten nagestreefde doelstellingen
zijn divers en laten toe om verschillende doelgroepen te beschouwen. Wij bevelen aan om deze
initiatieven verder te zetten voor de eventuele volgende projectoproepen van het Kankerplan.
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SYNTHESE
Het aantal deelnemers van de projecten van Actie 21/22 van het Kankerplan is geleidelijk gestegen tijdens de
drie activiteitenjaren. We stellen een grote variatie vast in het aantal deelnemers dat ontmoet werd per
project. De coördinatoren verklaren dat ze een beroep hebben gedaan op interne of externe medewerkers van
het ziekenhuis om deze projecten tot een goed einde te brengen en dat vooral in het tweede en minder in het
eerste activiteitenjaar. Het is gepast om te benadrukken dat de mate waarin de doelstellingen door de
projecten nagestreefd behaald worden, de neiging heeft om toe te nemen in de loop van de activiteitenjaren.
Vanaf het tweede activiteitenjaar nemen de coördinatoren beter de sterke en zwakke punten van hun project
waar. We hebben dus een stijging hiervan kunnen vaststellen tijdens de drie activiteitenjaren. De vaakst
vermelde sterke punten zijn de 'meerwaarde' voor de patiënt en het verloop van het project zelf. De vaakst
vermelde zwakke punten betreffen eveneens het verloop van het project zelf en de methodologie ervan. Wat
het budget betreft, is tijdens de eerste twee activiteitenjaren het grootste deel gegaan naar het vergoeden van
het personeel. 65% van de coördinatoren meent het oorspronkelijke budget benodigd voor zijn project, goed
ingeschat te hebben. Een slechte inschatting van het oorspronkelijke budget is zeer vaak te wijten aan een
onderschatting van het budget dat nodig is voor het vergoeden van het personeel.
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INLEIDING
In dit tweede hoofdstuk bieden we u een analyse die gaat over de evolutie van de projecten van Actie 21/22.
Zo zullen we een vergelijking uitvoeren van de activiteitenrapporten van de jaren 2009, 2010 en 2011.

1. METHODE
De analyses die volgen, handelen over de 49 projecten van Actie 21/22. We hebben hier de volledige
projecten in beschouwing genomen, ongeacht het aantal onderdelen waaruit ze bestaan. Wanneer we dus
meerdere activiteitenrapporten voor eenzelfde project en dus activiteitenrapporten voor elk onderdeel van het
project hebben, hebben we de gegevens voor de onderzochte elementen opgeteld om zo slechts één antwoord
per project te hebben. Er is in elke tabel een kolom voorzien om het aantal antwoorden ontvangen door de
coördinatoren van de activiteitenrapporten, weer te geven. Bepaalde activiteitenrapporten zijn immers
onvolledig.
Verder willen we benadrukken dat de activiteitenrapporten in de loop van de drie activiteitenjaren van de
projecten op vormniveau verschillende vragen gebruikt hebben om de doelstellingen van de projecten van
Actie 21/22 te evalueren. Zo werden vóór 2011 de doelstellingen gerapporteerd door de coördinatoren binnen
het kader van een open vraag waarvan de -subjectieve - inhoud onmogelijk te categoriseren viel. Het
wetenschappelijk team heeft om alle subjectiviteit te vermijden ervoor gekozen om gebruik te maken van het
kader dat in het activiteitenrapport van 2011 werd uitgetekend. Dezelfde logica werd toegepast voor de
analyse van de doelgroepen van de projecten.

2. SAMENWERKING
Samenwerking is een belangrijk punt. We merken op dat de meeste projectcoördinatoren rapporteren dat ze
een beroep doen op medewerkers om de acties op het terrein uit te voeren. Tabel 1 hieronder laat ons toe om
in mediaan aantal vast te stellen dat de projecten een beroep gedaan hebben op zeven interne of externe
medewerkers van het ziekenhuis gedurende het eerste en het laatste activiteitenjaar. In het tweede
activiteitenjaar hebben ze daarentegen beroep gedaan op meer medewerkers (12).
We willen ook vermelden dat het activiteitenrapport geen nauwkeurige definitie van de term "medewerker"
bevatte. Zodoende kunnen we op basis van de gegevens die voor dit rapport werden ingezameld geen, meer
gedetailleerde analyse uitvoeren. Zo kunnen we bijvoorbeeld de identiteit van deze medewerkers niet precies
bepalen. Dit is zeker een punt waaraan gewerkt moet worden voor de volgende activiteitenrapporten van de
projecten.
Tabel 1. Aantal interne en externe medewerkers van het ziekenhuis die meewerkten aan de projecten
2009-2011 (N=49)
Activiteitenjaar
2009
2010
2011

N*

Min

Max

Mediaan

42
31
27

1
0
2

41
50
26

^7
12
^7

* Aantal projecten dat de vraag beantwoord heeft

3. AANTAL DEELNEMERS DAT ONTMOET WERD
In tabel 2 hieronder zult u het aantal deelnemers vinden dat door de coördinatoren en de medewerkers van de
projecten ontmoet werd tijdens het eerste (2009), het tweede (2010) en het derde activiteitenjaar (2011).
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Tabel 2. Aantal deelnemers ontmoet door de coördinatoren en de medewerkers van de projecten 20092011 (N=49)
!!
Activiteitenjaar
2009
2010
2011

N*

Min

Max

Mediaan

42
39
40

0
0
8

^859
1372
4000

25
39
40

* Aantal projecten dat de vraag beantwoord heeft

We stellen vast dat het aantal patiënten dat de projectcoördinatoren ontmoet geleidelijk aan gestegen is in de
loop der jaren. De grote variatie in het aantal deelnemers dat ontmoet werd, valt te verklaren door het
ontbreken van een precieze definitie van het type ontmoeting in het activiteitenrapport (individueel,
telefonisch, etc.).

4. RESULTATEN EN EVALUATIES VAN DE PROJECTEN
4.1. MATE WAARIN DE DOELSTELLINGEN BEHAALD WERDEN
De coördinatoren van de projecten hebben geëvalueerd in welke mate hun projecten de vooraf vastgelegde
doelstellingen behaald hebben. Voor de activiteitenrapporten van 2009 en 2010 moesten de coördinatoren
inschatten of de door hun project nagestreefde doelstellingen "volledig behaald", "gedeeltelijk behaald" of
"helemaal niet behaald" waren. Deze classificatie werd behouden voor de analyse van de resultaten
voorgesteld in tabel 3 hieronder. Voor de activiteitenrapporten van 2011 moesten de coördinatoren de
volgende classificatie gebruiken om de mate waarin hun doelstellingen behaald werden te beoordelen: (1)
"hoog" wanneer de doelstelling voor meer dan 75% behaald werd, (2) "gedeeltelijk" wanneer ze tussen 25 en
75% behaald werd en (3) "gering" wanneer ze voor minder dan 25% behaald werd. Voor deze analyse
hebben we dus de doelstellingen die voor minder dan 25% behaald werden, beschouwd als "helemaal niet
behaald", de doelstellingen die tussen 25 en 75% behaald werden als "gedeeltelijk behaald" en ten slotte de
doelstellingen die voor meer dan 75% behaald werden als "volledig behaald".
Deze tabel laat toe om vast te stellen dat in de loop van de jaren het aantal "helemaal niet behaalde"
doelstellingen laag is. We stellen eveneens vast dat in de loop de jaren het aantal "helemaal niet behaalde"
doelstellingen een dalende tendens lijkt te vertonen. Het aantal "gedeeltelijk behaalde"doelstellingen en
"volledig behaalde" doelstellingen lijkt zich te stabiliseren in de loop van de drie jaren. Bovendien stellen we
vast dat de doelstellingen "de patiënten informeren en vormen", "de aanwezigheid van de naasten bij de
patiënt faciliteren", "een band creëren tussen het medisch personeel, de patiënt en zijn naasten", "de
uitwisseling van ervaringen tussen de patiënten en hun naasten bevorderen", "de continuïteit van de zorg via
het mobiele team verzekeren" en "de patiënten en/of hun naasten begeleiden" de doelstellingen zijn met de
hoogste mate van realisatie.
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Tabel 3. Mate waarin de nagestreefde doelstellingen behaald werden voor de projecten in 2009, 2010 en 2011 (N=49)
!!

!!

!!

!!

Aantal antwoorden !!

Helemaal niet behaald (< 25%)
2009

2010

2011

Gedeeltelijk behaald (25-75%)
2009

2009

2010

2011

N

N

N

N

%

N

%

N

%

N

De patiënten informeren en vormen

35

40

39

2

*6

1

2

0

0

18 51 15 37 15 38

15 43 24 60 24 61

De aanwezigheid van naasten bij de patiënt faciliteren

19

25

21

3

16

1

4

0

0

*6 32 *7 28 *9 43

10 53 17 68 12 57

De toegang van de patiënt tot diens zorg vergemakkelijken

11

10

11

1

*8

0

0

1

9

*7 58 *2 20 *3 27

*3 25 *8 16 *7 64

De communicatie tussen de patiënt en diens naasten faciliteren

27

33

32

2

*7

2

6

0

0

16 59 15 46 *9 28

*9 33 16 48 23 72

De patiënten, de naasten en het medisch personeel sensibiliseren

22

24

22

2

*9

0

0

0

0

12 54 11 46 10 45

*8 36 13 54 13 54

Een band creëren tussen het medisch personeel, de patiënt en diens naasten

14

25

22

1

*7

1

4

0

0

*5 36 *7 28 *5 23

*8 57 17 68 17 77

De uitwisseling van ervaringen tussen de patiënten en de naasten bevorderen

23

30

29

3

13

0

0

0

0

*7 30 14 47 10 34

13 56 16 53 19 65

De patiënten (naasten) de mogelijkheid bieden om te ontsnappen aan de ziekenhuisomgeving

12

15

14

2

17

0

0

0

0

*5 42 *4 27 *4 29

*4 33 11 73 10 71

De continuïteit van de zorg via het mobiele team verzekeren

*5

*8

*7

0

*0

0

0

0

0

*2 40 *3 37 *2 29

*3 60 *5 62 *5 71

De patiënt en/of zijn naasten individueel begeleiden

26

26

25

1

*4

1

4

0

0

11 42 *5 19 *9 36

14 54 20 77 16 64

%

2010
N

%

2011

Volledig behaald ( 75%)

N

%

2009
N

%

2010
N

%

2011
N

%

4.2. KWANTITATIEVE ANALYSE VAN DE STERKE EN ZWAKKE PUNTEN
Aan het eind van ieder activiteitenjaar werd aan de coördinatoren gevraagd om een lijst te maken met de
sterke en zwakke punten van hun project. Die hier uitgevoerde kwantitatieve analyse heeft in de eerste plaats
rekening gehouden met het aantal sterke en zwakke punten zoals opgelijst door de projectcoördinatoren. We
stellen door middel van het mediaan aantal dat in tabel 4 hieronder staat, vast dat het aantal sterke punten
toeneemt in de loop der jaren. Dat is ook het geval voor het aantal zwakke punten.
Tabel 4. Aantal sterke en zwakke punten zoals gerapporteerd door de projectcoördinatoren in 2009,
2010 en 2011 (N=49)
!!
N*
Min
Max
Mediaan
Sterke punten
! 45
!
!
!
!
2009
0
10
3
2010
48
1
11
3
2011
45
1
15
5
Zwakke punten
!
!
!
!
2009
45
0
12
1
2010
48
0
12
2
2011
45
0
$7
4
* Aantal projecten dat de vraag beantwoord heeft

Er is ook aan de coördinatoren gevraagd om op basis van meerdere open vragen, de sterke en zwakke punten
van hun project te inventariseren. Ter herinnering, in 2011 werden er vijf categorieën voorgesteld om de
zwakke en sterke punten in onder te verdelen. De vijf categorieën die in het activiteitenrapport van 2011
voorgesteld werden, zijn de volgende: (1) het team, (2) de methodologie, (3) het verloop van het project, (4)
de "meerwaarde" / "minderwaarde" voor de patiënt en (5) de "meerwaarde" / "minderwaarde" voor het
ziekenhuis. In tabel 5 hieronder zult u het aantal keer vinden dat de projecten sterke en zwakke punten
vermeld hebben voor elk van deze categorieën.
Tabel 5. Aantal en frequentie van de categorieën van sterke en zwakke punten vermeld per categorie
in 2009, 2010 en 2011 (N=49)
2009
2010
2011
N
%
N
%
N
%
Sterke punten*
110
127
213
!
Werking van het team
*22
20
*27
21
*42
20
Methodologie
*16
14
*13
11
*42
20
Verloop van het project
*27
25
*35
28
*41
19
Meerwaarde voor de patiënt
*37
34
*40
31
*45
21
Meerwaarde voor het ziekenhuis
*$8
$7
*12
$9
*43
20
Zwakke punten*
*71
*86
158
!
Werking van het team
*11
15
*13
15
*35
22
Methodologie
*18
25
*24
28
*38
24
Verloop van het project
*35
49
*39
45
*35
22
Minderwaarde voor de patiënt
*$4
$7
*$7
$8
*29
18
Minderwaarde voor het ziekenhuis
$*3
$4
$$3
$4
*21
13
* Meerdere antwoorden mogelijk

Tabel 5 laat ons toe om vast te stellen dat de categorieën
! die het! vaakst! als sterke! punten! vermeld ! worden in
!
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2009 de 'meerwaarde' voor de patiënt en het verloop van het project zijn. Deze tendens zien we ook in 2010.
Voor 2011 zien we dat de vijf categorieën sterke punten met een gelijkaardige frequentie vermeld worden.
Wat de zwakke punten betreft, stellen we vast dat in 2009 en 2010 de categorie die het vaakst vermeld wordt
het verloop van het project is, terwijl het in 2011 meer gaat om de methodologie van het project.

4.3.KWALITATIEVE ANALYSE VAN DE STERKE EN ZWAKKE PUNTEN
In tabellen 6 en 7 hieronder vindt u een lijst van de sterke en zwakke punten die vermeld werden binnen elk
domein. Ter herinnering, het activiteitenrapport bevatte in 2009 en 2010, twee open vragen betreffende de
sterke en zwakke punten van de projecten. De inhoud werd geanalyseerd om de antwoorden onder te brengen
in de categorieën die gebruikt werden in het activiteitenrapport van 2011. Deze optie laat een betere
beschrijving van de antwoorden gegeven in de loop van de drie activiteitenjaren van de projecten, toe. De
diversiteit en het gebrek aan precisie van de antwoorden die gegeven werden op deze vragen laten geen
diepgaandere analyse toe. Tabellen 6 en 7 hieronder worden u dan ook louter ter illustratie aangeboden.
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Tabel 6. Kwalitatieve beschrijving van de sterke punten van de projecten zoals vermeld door
coördinatoren van de projecten 2009-2011
Team
Samenwerking
Communicatie
Opleiding en professionalisme
Netwerken en multidisciplinair karakter
Motivatie
Cohesie
Uitwisselingen
Geloof in het project
Complementariteit
Beschikbaarheid
Bevordering van de informatie
Flexibiliteit

Methodologie
Behoeften en wensen van de patiënten
Objectief, wetenschappelijk, geëvalueerd
Evolutie en flexibiliteit
Systematisch
Eenvoudige opstart
Samenwerking
Omvang van de betrokken diensten
Pedagogisch materiaal
Literatuuroverzicht
Juridische hulpmiddelen
Communicatie met de andere diensten
Volledige opleiding

Verloop van het project
Continuïteit
Begeleiding op maat en aanpassing
Snelle opstart
Positieve feedback van gezinnen en
hulpverleners
Samenwerking van de verschillende diensten
Coherentie in de tijd
Open groep
Groot aantal deelnemers
Standvastigheid (behalen van de
doelstellingen)
Interne en externe communicatie
Ondersteuning van de zorgteams
Flexibiliteit van de doelstellingen
Weinig stopzettingen

Meerwaarde voor de patiënt
Psychologische ondersteuning
Begeleiding en onthaal
Tevredenheid en welzijn
Communicatie, informatievergadering
Systematiek in de aanpakken
Band met de scholen en de ouders
Algemene aanpak
Psychologische aspecten
Personalisatie
Gevarieerd aanbod
Nabijheid van het ziekenhuis
Materiaal

Meerwaarde voor het ziekenhuis
Algemene aanpak
Welzijn van de patiënten
Nieuwe interventies
Uitwerken van een programma
Tevredenheid van het team
Sensibilisering van het team
Samenwerking en multidisciplinair karakter
Zichtbaarheid en positief imago
Luister- en ondersteuningsruimte
Vermenselijking
Contact met familie en zorgverleners
Materiaal
Preventie
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Tabel 7. Kwalitatieve beschrijving van de zwakke punten van de projecten zoals vermeld door
de coördinatoren van de projecten 2009-2011
Werking van het team
Verandering van het personeel
Gebrek aan assistentie binnen het team
Samenwerking en communicatie
Realisatie die tijd kost
Tijdsgebrek
Grote werklast
Niet-aangepast lokaal
Verantwoordelijk voor de erkenning van het
project
Gebrek aan cohesie binnen de zorg
Veel verantwoordelijkheden
Verloop van het project
Grote werklast
Tijdsgebrek
Continuïteit
Verandering van het team
Plaatsgebrek
Beperkte doelgroep
Weinig interesse vanwege patiënten
Ontoereikend budget
Te gevarieerd project
Slechte informatiestroom
Laattijdige invoering van het programma
Moeilijke sensibilisering
Zwakke externe referenties
Weinig feedback
Rekruteringsmoeilijkheden
Minderwaarde voor het ziekenhuis
Betrokkenheid
Verbruikte energie
Vrijmaken van middelen
Weinig persoonlijke investering
Plaatsgebrek
Personeelstekort
Beperkte communicatie tussen ziekenhuizen
Niet genoeg wetenschappelijke expertise
Weinig resultaat
Weinig gevarieerde doelgroep
Zwaarte van de interventie
Betrokkenheid
Verbruikte energie
Vrijmaken van middelen
Weinig persoonlijke investering

Methodologie
Rekruteringsmoeilijkheden
Standaardisatie
Onderschatting van de vereiste tijd
Slechte zichtbaarheid
Lange duur
Contacten
Beperkte uitwisseling van ervaringen
Gebrek aan communicatie
Moeilijkheden om te werken met een
controlegroep
Moeilijk om te individualiseren in de groep
Te intensieve interventie
Beperkt aanbod
Weinig teruggestuurde vragenlijsten
Geen enkele meting van de tevredenheid
Moeilijke inschatting van de termijnen
Gebrek aan begeleiding
Groot aantal kinderen per groep
Moeilijkheid om de interventies gelijkvormig
te maken
Ontoereikend budget
Niet-aangepast lokaal
Minderwaarde voor de patiënt
Weinig individuele gesprekken en follow-up
Aanbod slechts toegankelijk voor enkelen
Moeilijk uurrooster voor de patiënt
Naleving
Teveel sessies, te lang programma
Hoge verwachtingen
Ontwikkeling van de informatie
Moeilijkheden van de anderen te zwaar
Gebrek aan heroriëntatie
Plaatsgebrek
Geen lotgenotencontact
Andere verwachtingen
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4.4. ANALYSE VAN HET BUDGET
Tijdens het eerste (2009) en tweede (2010) activiteitenjaar, werd er aan de projectcoördinatoren gevraagd om
de kosten gemaakt binnen het kader van het project te rapporteren. Deze vraag werd niet onder deze vorm
gesteld voor het derde activiteitenjaar (2011).
Tabel 8. Uitgaven in euro en totaal gebruikt budget voor de projecten in 2009 en 2010 (N=49)
N*
Min
Max
Mediaan
Rekrutering van personeel
2009
40
0
104.049
21.045
2010
41
0
109.869
26.622
2011°
Administratie
2009
40
0
^^9.300
^^^^0
2010
41
0
^14.600
^^150
2011°
Aankoop van materiaal
2009
40
0
^11.491
^^955
2010
41
0
^12.184
^^130
2011°
Initiële kosten
2009
40
0
^17.585
^^^^0
2010
41
0
^^8.625
^^^^0
2011°
Inrichting van lokalen
2009
40
0
^54.191
^^^^0
2010
41
0
^25.730
^^^^0
2011°
Overige
2009
40
0
235.000
^1.136
2010
41
0
235.000
^3.417
2011°
Totaal budget
2009
40
5303
309.813
34.080
2010
41
5600
309.031
35.925
2011°
* Aantal projecten dat de vraag beantwoord heeft, ° De vraag werd niet onder deze vorm gesteld in 2011

Tabel 8 hierboven toont aan dat het merendeel van het budget toegekend werd aan het rekruteren van
personeel. Aan de andere kant werd een kleiner deel van het budget toegekend aan administratieve kosten, de
aankoop van materiaal en de initiële kosten. Deze tendensen tekenen zich zowel voor het eerste (2009) als
het tweede (2010) activiteitenjaar af. We stellen vast dat het merendeel van de projecten € 34.080 uitgegeven
heeft voor het eerste activiteitenjaar en dat ze € 35.925 uitgegeven hebben voor het tweede activiteitenjaar.
In 2011 werd er aan de projectmedewerkers gevraagd om te beschrijven of de schatting van het budget dat
hun initieel was toegekend, goed was of niet. De resultaten staan in tabel 9 hieronder. We zien dat 29
coördinatoren melden dat ze het initieel toegekende budget goed ingeschat hadden. 16 coördinatoren melden
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dan weer dat ze een slechte schatting hadden gemaakt van het budget dat aan hun project was toegekend.
Wat betreft de slechte schatting van het budget, laat de tabel ons toe om vast te stellen dat de coördinatoren
in hoofdzaak een onderschatting van het budget rapporteren voor meerdere elementen (meerdere antwoorden
mogelijk), waarvan in hoofdzaak de personeelskosten 29% van de gegeven antwoorden vertegenwoordigen.
De aankoop van materiaal en de behoeften aan lokalen zijn elk goed voor 14% van de geïnventariseerde
onderschattingen. Ten slotte stellen we vast dat de overschatting van het budget in hoofdzaak te wijten is aan
de communicatiekosten (23%) en de overheadkosten.
Tabel 9. Schatting van het initiële budget door de projectcoördinatoren in 2011 (N=49)*
N %
N** (%)
Goede schatting
29 64
Slechte schatting

16

36

Onderschatting
Personeelskosten
Administratieve kosten
Aankoop van materiaal
Behoefte aan lokalen
Communicatiekosten
Overheadkosten
Laboratoriumkosten
Creëren van een
ondersteuningsmiddel
Andere(n)
Overschattingen
Personeelskosten
Administratieve kosten
Aankoop van materiaal
Behoefte aan lokalen
Communicatiekosten
Overheadkosten
Laboratoriumkosten
Creëren van een
ondersteuningsmiddel
Andere(n)
* 4 ontbrekende gegevens, ** Meerdere antwoorden mogelijk
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42
12
*4
*6
*6
*3
*2
*0

(100)
(29)
(10)
(14)
(14)
*(7)
*(4)
*(0)

*4
*5
13
*1
*1
*2
*1
*3
*2
*1

(10)
(12)
(100)
*(8)
*(8)
(15)
*(8)
(22)
(15)
*(8)

*1
*1

*(8)
*(8)
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CONCLUSIE
Dit rapport gaat over de analyse van de activiteitenrapporten van de jaren 2009, 2010 en 2011 van de
projecten van Actie 21/22 van het Kankerplan. We wensen in de eerste plaats in herinnering te brengen dat
het voor het wetenschappelijk team moeilijk was om enerzijds de activiteitenrapporten over de verschillende
onderdelen van een project te analyseren en anderzijds de gegevens die samen deze onderdelen in
beschouwing nemen.
Welke vaststellingen kunnen we doen met betrekking tot deze verschillende analyses? Allereerst hebben we
door de activiteitenrapporten te analyseren en te vergelijken vastgesteld dat het aantal patiënten dat ontmoet
werd in de loop der tijd gestegen is, maar dat er wel een grote variatie is. Wat betreft de doelstellingen van de
projecten, hebben we vastgesteld dat het aantal "helemaal niet behaalde" doelstellingen verminderd is in de
loop der tijd, terwijl het aantal "gedeeltelijk behaalde"en "volledig behaalde" doelstellingen de neiging
vertoont om zich te stabiliseren, of zelfs toeneemt in de loop der tijd. Het aantal sterke en zwakke punten van
de projecten is toegenomen in de loop der jaren. De meerderheid ervan betreft de "meerwaarde" voor de
patiënt en het verloop van het project terwijl de zwakke punten het verloop en de methodologie van het
project betreffen. Ten slotte is het merendeel van het budget van de projecten toegekend aan de rekrutering
van personeel. Hoewel dat budget goed ingeschat werd bij het begin van het merendeel van de projecten,
werden de personeelskosten, de administratieve kosten en de kosten voor de lokalen onderschat voor
bepaalde projecten. Voor andere projecten zijn het de communicatie- en overheadkosten die overschat
werden.
Wat zijn de implicaties van deze verschillende vaststellingen? We stellen vast dat er tijd nodig is opdat de
projectcoördinatoren het gevoel hebben dat hun doelstellingen gerealiseerd zijn. Het lijkt er ook op dat de
coördinatoren gaandeweg steeds meer problemen met de methodologie vaststellen. Deze laatsten melden ook
dat ze de indirecte kosten van hun project overschat hebben.
Welke aanbevelingen kunnen dan worden gedaan? De eerste aanbeveling zou zijn om op het vlak van de
subsidiëring van de projecten een langere periode in beschouwing te nemen, samen met budgetten die
indirecte kosten, zoals overheadkosten omvatten. De tweede aanbeveling zou dan een ondersteuningsdienst
voor de methodologie zijn, die beschikbaar zou moeten zijn voor de coördinatoren, zowel op het niveau van
de voorbereiding als de opstart van het project. Wanneer een coördinator meerdere onderdelen binnen zijn
project meldt, zou het ten slotte een basisaanbeveling zijn om een activiteitenrapport te voorzien dat ingevuld
dient te worden per onderdeel van het project, evenals een verschillend bijhorend budget.
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ALGEMENE CONCLUSIE
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Algemene conclusie

De algemene conclusie die volgt zal zich concentreren op twee punten. Enerzijds op het aantal en de
ernst van de ervaren moeilijkheden, anderzijds op de toekomstmogelijkheden die projectcoördinatoren
voor hun project geïdentificeerd hebben. De analyses die volgen gaan over de doelgroepen en de
doelstellingen van de 49 projecten van Actie 21/22. Aangezien de antwoorden verschillen afhankelijk
van de onderdelen van eenzelfde project, heeft het wetenschappelijk team ervoor gekozen om de
onderdelen van de projecten die deze vermelden in beschouwing te nemen. Ten slotte dient opgemerkt
dat vijf activiteitenrapporten ontbreken in deze analyses, wat maakt dat onze analyses betrekking
hebben op 55 activiteitenrapporten. Voor een beter begrip verwijzen we u naar figuur 2 hieronder.

!
Afbeelding 2.!Aantal projecten en/of activiteitenrapporten opgenomen in onze analyses
Om te beginnen werden de coördinatoren bij de uitvoering van de projecten van Actie 21/22
geconfronteerd met moeilijkheden van verschillende niveaus die u kunt terugvinden in tabel 1
hieronder. We kunnen vaststellen dat, ongeacht de ervaren moeilijkheidsgraad, 41 coördinatoren
benadrukken dat hun project niet beëindigd is. Laten we echter ook benadrukken dat de uitdrukking
die gebruikt wordt in het activiteitenrapport, namelijk "project niet gefinaliseerd", vatbaar kan zijn
voor verschillende interpretaties (evaluatie te vroeg uitgevoerd, noodzaak om het project te verlengen
in de tijd enz.). We merken vervolgens op dat het budget als een moeilijkheid aangestipt wordt door
34 coördinatoren. Onder deze laatsten beschouwt een meerderheid dit als een kleine of een grote
moeilijkheid. We zien ook een gebrek aan ondersteuning door de verantwoordelijken van het
ziekenhuis (26), het opduiken van initieel niet-voorziene doelstellingen (23) en verder ook
veranderingen binnen het team (22) en van de projectleider (18). De andere gemelde moeilijkheden
betreffen de onderschatting van de werklast (18) en het gebrek aan doelpatiënten (17).
We zijn zo vrij om hier te benadrukken dat de werking van het team in het voorgaande hoofdstuk als
een sterk punt van de projecten van Actie 21/22 vermeld werd. Het zou tegenstrijdig kunnen lijken om
hier het gebrek aan ondersteuning door de verantwoordelijken van het ziekenhuis te vermelden, maar
dat is niet zo. Het gaat immers over twee verschillende werkniveaus. Hoewel de samenwerking tussen
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de teams betrokken bij de aanpak van de patiënt uitstekend verloopt, lijkt enkel de communicatie met
de ziekenhuisverantwoordelijken dus moeizamer te zijn. Volgens ons is dit een weerspiegeling van het
gebrek aan erkenning door de ziekenhuizen voor de bijdrage van de psychologen en de andere
medewerkers aan de aanpak van de patiënten en hun naasten. De sensibilisering van de
ziekenhuisverantwoordelijken en van de verschillende teams moet duidelijk nog worden voortgezet en
versterkt.
Tabel 1. Aantal en ernst van de ervaren moeilijkheden bij de uitvoering van de projecten 2011
(N=55)*
Ernst van de
moeilijkheden
Zeer laag

Laag

Middelmatig

Hoog

Zeer hoog

Ervaren moeilijkheden*
Project niet gefinaliseerd
Ontoereikend budget
Gebrek aan ondersteuning door de
ziekenhuisverantwoordelijken
Initieel niet-voorziene doelstellingen
Wijziging binnen het team
Verandering van projectleider
Onderschatting van de werklast
Onvoldoende doelpatiënten
Probleem met andere organisaties (derde partijen)
Onvoldoende samenwerking binnen het ziekenhuis
Laattijdig akkoord van de ethische commissie
Moeilijke personeelsrekrutering
Vaag omschreven doelstellingen
Communicatie met de ziekenhuisverantwoordelijken
Communicatie met de FOD
Budget laattijdig beschikbaar

31
03

04
10

03
14

02
07

01
-

N
41
34

05

07

12

02

-

26

07
01
04
02
06
01
06
01
03
04
03
02
01

06
08
05
07
03
02
04
01
03
04
02
-

05
09
05
04
02
03
1
3
02
01
01
-

04
03
03
02
03
04
02
02
02
1

01
01
01
03
03
04
04
-

23
22
18
18
17
14
13
10
08
08
8
04
02

*Meerdere antwoorden mogelijk

Wat betreft de toekomstmogelijkheden van de projecten van Actie 21/22, laat tabel 2 hieronder ons toe
om aan te tonen dat de meerderheid van de coördinatoren zich aansluit bij het idee dat het
noodzakelijk is om de voorgestelde manieren van aanpak verder te zetten en om nieuwe projecten te
ontwikkelen via verbreding van de doelgroep, diversificatie van de activiteiten etc. Merk op dat de
ontwikkeling van de professionele competenties van de psychologen of andere medewerkers verloopt
via een lange praktijkervaring. Dit aspect is nog belangrijker als we bedenken dat de psycho-oncologie
in België nog een jonge discipline is. Het is dus zaak om de al lopende projecten van Actie 21/22 op
lange termijn en op nationaal niveau te ondersteunen om de verworven vaardigheden niet te verliezen.
Het is belangrijk om hier meerdere elementen aan te halen vooraleer conclusies te trekken. Allereerst
gaan de analyses uitgevoerd door het wetenschappelijk team over de activiteitenrapporten ingevuld
door de coördinatoren na elk activiteitenjaar van hun project (in 2009, 2010 en 2011). Ten tweede
heeft het wetenschappelijk team geconstateerd dat er heel wat informatie ontbrak in deze
activiteitenrapporten. De analyses uitgevoerd door het wetenschappelijk team laten ten slotte geen
meer precieze conclusies toe dan degene die hier getrokken worden, want de activiteitenrapporten
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beslaan verschillende domeinen zonder er een precieze definitie van te geven. Het is dus moeilijk om
de antwoorden van de coördinatoren te interpreteren.
Tabel 2. Toekomstperspectieven uitgedrukt in een open vraag door de coördinatoren in 2011
(N=55)
N %
Het project voortzetten
45 75
De doelgroep uitbreiden
24 40
De activiteiten diversifiëren
18 30
Samenwerken met andere teams
10 17
Tools ontwikkelen
9 15
Een psychologische aanpak voor kinderen bieden
6 10
Het beheer reorganiseren
6 10
Personeel rekruteren
5
8
Sensibiliseren en informeren, de communicatie en de samenwerking optimaliseren
5
8
Nieuwe projecten voorstellen
5
8
De gegevens analyseren
4
7
Momenten voor ontmoeting en follow-up invoeren
2
3
De zichtbaarheid van de activiteiten verhogen
2
3
Netwerken van psycho-oncologen creëren
2
3
Zo kunnen we na deze analyse onderstrepen dat het werk van de psychologen of de andere
medewerkers in het kader van de projecten van Actie 21/22 moeilijk is door het gebrek aan zowel
financiële als materiële middelen die een goed verloop van de projecten toelaten. De toegewezen
financiering volstond inderdaad niet om de vastgelegde doelstellingen volledig te behalen en heeft
talrijke moeilijkheden opgeleverd voor de adequate werking van de projecten, zoals een gebrek aan
voldoende mankracht om de interventies uit te voeren of om de patiënten en hun naasten uit te nodigen
om deel te nemen aan de projecten.
Wij pleiten dan ook voor de toewijzing van meer adequate middelen - zowel financieel als materieel om ervoor te zorgen dat de doelstellingen in hogere mate behaald worden bij de verschillende lopende
projecten. Volgens ons zullen de in de volgende paragraaf geformuleerde aanbevelingen leiden tot een
betere kwaliteit van de psychologische ondersteuning binnen de oncologie.
Door het zeer heterogene karakter van de projecten lijkt het ook noodzakelijk om een evaluatietool te
ontwikkelen die hiervoor gepaster is. Een dergelijke evaluatietool zou kunnen komen vanuit de
projecten zelf. In de toekomst zou het ook beter zijn om de precieze inhoud van de voorgestelde
behandelingen beter aan te duiden, om het stijgend aantal problemen met de methodologie zoals
gerapporteerd door de projectcoördinatoren te vermijden.
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