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1 Inleiding
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Van 2009 tot 2011 werden 15 pilootprojecten ondersteund in het kader van de klinische oncogeriatrie.
De financiering van deze projecten werd beëindigd op 31 december 2011. Voor de verderzetting van
Actie 24 van het Kankerplan is een volgende reeks van projecten ondersteund voor periode 2012-2015.
Naast een nieuwe projectoproep “Optimale aanpak van de oncogeriatrische patiënt” is tevens een
wetenschappelijk comité aangesteld binnen de projectoproep “Wetenschappelijke analyse in de
oncogeriatrie”.
Dit rapport is samengesteld door het wetenschappelijk comité van Actie 24 van het Kankerplan,
periode 2012-2015 en is opgebouwd 6 onderdelen.

In het eerste deel wordt een beschrijving weergegeven van Actie 24 van het Kankerplan. Zowel luik A
met de projectoproep “Optimale aanpak van de onco-geriatrische patiënt” als luik B met de
projectoproep “Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie” komen hierin aan bod. Deze
informatie in dit deel is weergegeven zoals ze in projectoproepen in 2012 vermeld stond.

Het tweede deel is het finaal rapport van de projecten van Actie 24 van het Kankerplan die uitgevoerd
zijn in periode 2012-2015. In dit rapport worden onder meer de verschillende projecten beschreven
en worden de doelstellingen van de projecten opgelijst. Tevens worden er specifieke aanbevelingen
opgesteld voor de toekomst voortvloeiend uit de ervaringen en de resultaten van de projecten
aangaande de zorg voor oudere patiënten met kanker.

Het derde deel is een weergave van de minimale wetenschappelijke gegevens van de projecten van
Actie 24 van het Kankerplan die uitgevoerd zijn in de periode 2012-2015. De minimale
wetenschappelijke gegevens zijn een selectie van parameters die door het wetenschappelijk comité
zijn opgelegd om te collecteren binnen elk project afzonderlijk.

Het vierde deel omvat de beschrijving en de resultaten van een survey die is uitgevoerd in de beginfase
van de projecten van Actie 24 van het Kankerplan, periode 2012-2015. Deze survey heeft als doel
inzicht te geven in diverse aspecten inzake de implementatie van geriatrische screening en evaluatie
in de dagdagelijkse klinische praktijk binnen oncologie.

Het vijfde deel bouwt verder op deel vier en geeft een beschrijving en de resultaten van een survey
die uitgevoerd is in de eindfase van de projecten van Actie 24 van het Kankerplan, periode 2012-2015.
De hoofddoelstelling van deze survey was het vergelijken van de resultaten van de implementatiegerelateerde aspecten tussen de survey van 2013 en de survey van 2015.
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In het zesde en laatste deel van dit rapport worden de aanbevelingen beschreven die door het
wetenschappelijke comité zijn opgesteld inzake de zorg voor oudere patiënten met kanker in België.
Deze aanbevelingen zijn medio 2014 vrijgegeven.

Opgesteld door het wetenschappelijk comité van Actie 24 van het Kankerplan:
-

UZ Leuven: Hans Wildiers, Koen Milisen, Johan Flamaing, Cindy Kenis

-

UZ Brussel: Lore Decoster, Katrien Van Puyvelde, Nathalie Vande Walle, Godelieve Conings

-

UCL Saint Luc: Frank Cornelis, Pascale Cornette, Ramona Moor

Datum: februari 2016

The information and views set out in this report are those of the author(s) and do not necessarily
reflect the official opinion of the Minister of Public Health or the FPS Health.
The FPS Health does not guarantee the accuracy of the data included in this study.
Neither the FPS Health nor any person acting on the FPS Health’s behalf may be held responsible for
the use which may be made of the information contained therein.
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2.1 Kankerplan – Actie 24 luik A: projectoproep “Optimale aanpak van de oncogeriatrische patiënt” (2012)

2.1.1

Inleiding

Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: “Steun aan
pilootprojecten in de klinische onco-geriatrie”, die werd gelanceerd bij de start van het Kankerplan. In
een eerste fase, van 2009 tot 2011, werden in het kader van deze actie 15 pilootprojecten
ondersteund. Voor de tweede fase van de uitvoering van Actie 24, van 2012 tot 2015, zullen een
volgende reeks pilootprojecten ondersteund kunnen worden.
Deze projectoproep heeft als doel ondersteuning te bieden aan pilootprojecten in de onco-geriatrie
die een optimale aanpak van de onco-geriatrische patiënt beogen, door de implementatie van een
organisatiemodel binnen de onco-geriatrie waarbij de samenwerking tussen het Zorgprogramma
Oncologie en het Zorgprogramma Geriatrie centraal staat. Bovendien moeten de projecten een
sensibilisatie van het personeel op vlak van de noodzaak aan samenwerking tussen het geriatrische en
het oncologische team beogen.

2.1.2

-

Administratieve minimumvereisten van de projecten

De projectoproep is voorbehouden aan de ziekenhuizen die erkend zijn voor een oncologisch
zorgprogramma.

-

De personen aangeworven en gefinancierd in het kader van dit project mogen geen gebruik maken
van een andere financiering via het Budget van de Financiële Middelen.

-

De template van het kandidaatsdossier in bijlage is verplicht te gebruiken voor de indiening van de
kandidatuur. Kandidaatsdossiers die geen gebruik maken van deze template, worden niet in
aanmerking genomen voor de selectie. In geval van een multi-institutionele samenwerking, dient
elk deelnemend instituut een eigen kandidaatsdossier in te dienen. Hierbij dient telkens het
coördinerend instituut aangegeven te worden.

-

Indien een goedkeuring van een ethisch comité noodzakelijk is, dient het bewijs van aanvraag van
deze goedkeuring bij het kandidaatsdossier gevoegd te worden.
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2.1.3

2.1.3.1

-

Inhoudelijke minimumvereisten en te beogen doelstellingen

Onderwerp

Het pilootproject streeft de optimale aanpak van de onco-geriatrische patiënt na. Hiervoor moet
een organisatiemodel ontwikkeld worden, waarin de samenwerking tussen het oncologische team
en een referentiepersoon binnen de geriatrie centraal staat. Deze referentiepersoon moet
desgevallend de referentieverpleegkundige geriatrie of een lid van het geriatrisch liaisonteam zijn,
of een persoon die een specifieke opleiding in de geriatrie heeft genoten. In het kader van het
pilootproject moet bovenstaand organisatiemodel uitvoering omschreven worden, alsook
uitgebreid uitgetest worden in de praktijk.

-

De rollen en taken van elke persoon betrokken in dit organisatiemodel moeten duidelijk
omschreven worden, waarbij er tevens een aanduiding van de minimale tijdsinvestering voor elke
taak wordt opgenomen.

-

Het project moet tevens voorzien in ten minste één screening van elke onco-geriatrische patiënt
van 70 jaar of ouder. Indien aan de hand van deze screening een geriatrisch probleem
gedetecteerd wordt, dient voor de aanpak van deze patiënt samengewerkt te worden met het
Zorgprogramma Geriatrie (G-dienst, geriatrisch dagziekenhuis, …)

-

Het project moet tevens voorzien in een systeem of structuur om ervoor te zorgen dat alle
informatie over de patiënt met betrekking tot zijn geriatrische situatie (bijvoorbeeld de resultaten
van screenings, specifiek geriatrisch advies, …) toegankelijk is voor elke betrokken zorgverlener en
op eenvoudige wijze door deze persoon kan worden geconsulteerd.

-

De sensibilisatie van het multidisciplinair team binnen het Oncologisch Zorgprogramma op vlak
van de specifieke situatie van de onco-geriatrische patiënt en op vlak van het belang van een
gezamenlijke aanpak door het oncologisch en het geriatrisch team, dient tevens deel uit te maken
van het project.

-

Het project moet minstens gedeeltelijk gebaseerd zijn op het resultaat of aanbevelingen van
eerdere studies gerealiseerd in het domein van de onco-geriatrie.

2.1.3.2

-

Doelgroep en doelstelling

Het pilootproject beoogt een optimale aanpak van elke onco-geriatrische patiënt.
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-

De concrete doelstellingen en de verwachte meerwaarde van het pilootproject moeten duidelijk
op voorhand worden gedefinieerd.

2.1.3.3

-

Organisatie

Indien het ziekenhuis beschikt over een zorgprogramma geriatrie, moet de samenwerking tussen
de structuren van het zorgprogramma oncologie en het zorgprogramma geriatrie verzekerd zijn
en uitvoerig beschreven worden.

-

Om de inbedding van het pilootproject in de structurele werking van het oncologisch
zorgprogramma te garanderen, is het noodzakelijk dat de projectmedewerkers samenwerken met
de zorgverleners tewerkgesteld binnen het Oncologisch Zorgprogramma.

-

De samenwerking tussen meerdere grote en kleine ziekenhuizen wordt sterk aangemoedigd. De
belangrijkste bedoeling hiervan is een zelfde organisatiemodel (eventueel met lichte aanpassingen
aan de specifieke situatie van elk ziekenhuis) in meerdere instellingen uit te proberen, wat een
duidelijker inzicht geeft in de eventuele veralgemeenbaarheid van het organisatiemodel.

2.1.4

2.1.4.1

Vereisten op vlak van projectmethodologie

Rollen en verantwoordelijkheden binnen het project

2.1.4.1.1 Projectcoördinator

De projectcoördinator is de persoon in het ziekenhuis die instaat voor de succesvolle uitvoering en
voltooiing van het project. De projectcoördinator moet minstens 0,3 FTE werkzaam zijn in deze functie.
Zijn taken omvatten onder meer:
-

het opmaken van de projectplanning, budgetinschatting en raming van de middelen

-

het samenstellen van een projectteam, waar zowel personen van het zorgprogramma
oncologie als van het zorgprogramma geriatrie, indien aanwezig, deel van uitmaken

-

de coördinatie van de uitvoering van het project en het aansturen van het projectteam
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-

de communicatie betreffende het project, naar het projectteam, de opdrachtgever, het
wetenschappelijke team, de Begeleidingscel en naar de medewerkers van het Oncologisch
Zorgprogramma

-

de samenwerking met het wetenschappelijk team verzekeren

-

het opmaken van de activiteitenrapporten voor de Begeleidingscel, alsook de deelname aan
de begeleidingscomités

-

het opmaken van een eindrapport, waarin een evaluatie van de impact van het project moet
worden opgemaakt, te bezorgen aan de Begeleidingscel

-

het garanderen van de inbedding van het project in de werking van het oncologisch
Zorgprogramma, en dit in samenwerking met de opdrachtgever

-

het verzekeren van de mogelijkheid tot eventuele generalisatie of definitieve implementatie
van de resultaten van het project

-

de (eind)evaluatie van het project uitvoeren

2.1.4.1.2 Opdrachtgever

De opdrachtgever vertegenwoordigt het ziekenhuis in het kader van het pilootproject. De rol van
opdrachtgever wordt opgenomen door een directielid van het ziekenhuis, dat hiertoe uitdrukkelijk
wordt aangeduid. Deze persoon staat in voor de opvolging van het project vanuit het ziekenhuis en
garandeert een blijvende steun van het ziekenhuis en zijn directie aan het pilootproject. De
opdrachtgever is het belangrijkste aanspreekpunt voor de projectcoördinator op vlak van de praktische
uitvoering en de besteding van de middelen van het project.

2.1.4.1.3 Begeleidingscel

De rol van Begeleidingscel wordt opgenomen door de Cel Kankerplan van FOD Volksgezondheid. Deze
cel bewaakt de voortgang van het project alsook het behalen van de resultaten van het project.
Daarenboven geeft ze ook instructies betreffende de minimale rapportage over de voortgang en de
resultaten van het project, en ook betreffende de communicatie en samenwerking van het project met
de wetenschappelijke equipe. De projectcoördinator richt zich tot de begeleidingscel in geval van
moeilijkheden of wijzigingen betreffende het budget en de doelstellingen van het project.
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Elk pilootproject zal bovendien tijdens de uitvoeringsfase worden opgevolgd en geëvalueerd door de
begeleidingscel. Deze evaluatie zal gebeuren op basis van volgende criteria:
-

de voortgang van het project tov het ingediende plan van aanpak

-

de kwaliteit van de rapportering over de bereikte deelresultaten

-

de meerwaarde van de bereikte deelresultaten

-

de financiële uitgaven tov het ingediende plan van aanpak en de reeds bereikte resultaten

De projectcoördinator zal op verschillende tijdstippen door de begeleidingscel worden verzocht deze
gegevens door te geven aan de hand van activiteitenrapporten en een eindrapport. Bovendien kunnen
de coördinator en de medewerkers van het project worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
initiatieven met betrekking tot informatie-uitwisseling en aan de Begeleidingscomités die
georganiseerd worden door de FOD Volksgezondheid.

2.1.4.1.4 Wetenschappelijk team

Het wetenschappelijk team zal instaan voor de wetenschappelijke omkadering, begeleiding en
evaluatie van de pilootprojecten. De aanduiding van dit wetenschappelijk team zal gelijktijdig
gebeuren met de selectie van de pilootprojecten, en dit via een aparte projectoproep.

2.1.4.2

Planning

Voor de uitvoering van het pilootproject moet een gedetailleerde planning worden opgemaakt. Deze
planning bevat de belangrijkste fasen en tussenfasen van de uitwerking van het pilootproject, met een
concrete timing voor elke fase en tussenfase.

2.1.4.3

Raming van budget, menselijke en materiële middelen

Een globale budgetraming moet worden opgemaakt, alsook een verdeling van het budget op jaarbasis.
Tevens moet er een inschatting worden gemaakt van de benodigde menselijke en materiële middelen.
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In geval van een multi-institutionele samenwerking, dient het coördinerende ziekenhuis een globale
budgetraming op te maken, met een verdeling van het budget op jaarbasis, alsook met een verdeling
van het budget per deelnemend ziekenhuis. De kost van het personeel aangeworven en tewerkgesteld
in het kader van een andere actie van het Kankerplan kan niet worden opgenomen in het budget.
Indien door het ziekenhuis overheadkosten worden aangerekend, moet hiermee reeds bij de
budgetraming rekening gehouden worden. Deze overheadkosten mogen in geen geval 10% van het
totale budget overschrijden.

2.1.4.4

Communicatie

De projectcoördinator moet minimum op volgende wijze aan de begeleidingscel, aan de
projectmedewerkers, aan de opdrachtgever en aan de coördinator van het Oncologisch
Zorgprogramma, communiceren over het project:
-

Aan de hand van een jaarlijks activiteitenrapport (template opgelegd door de Begeleidingscel)
(1x per jaar)

-

Aan de hand van een eindrapport, waarin een evaluatie van de impact van het project moet
worden opgemaakt (template opgelegd door de Begeleidingscel) (éénmalig aan het einde van
het project)

-

Aan de hand van deelname aan de Begeleidingscomités en andere activiteiten georganiseerd
door de Begeleidingscel of door FOD Volksgezondheid in het kader van het pilootproject
(minimum 1x per jaar)

Bovendien moet de projectcoördinator aan de hand van een spontane melding communiceren over
belangrijke wijzigingen in de doelstellingen, het plan van aanpak, de samenstelling van het team of in
het budget van het project.

2.1.5

Kandidaatsdossier

De projectaanvragen moeten worden ingediend in het Nederlands of het Frans en bevatten minstens
volgende informatie:
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1. Een korte voorstelling van het Oncologisch Zorgprogramma (incl. basis cijfergegevens over
aantal patiënten, aantal nieuwe diagnoses per jaar, aantal MOC’s, …), evenals een omschrijving
van de werking van het intern liaisonteam geriatrie en van de werking van de
referentieverpleegkundige geriatrie, indien aanwezig.
2. Indien het project een multi-institutionele samenwerking betreft, een opsomming van de
deelnemende instituten met een aanduiding van het coördinerende ziekenhuis
3. Een algemene omschrijving van het organisatiemodel voor de aanpak van de onco-geriatrische
patiënt, waarbij de theoretische basis van het project wordt aangegeven
4. Een overzicht van de verschillende rollen en taken van de verschillende functies betrokken in
dit organisatiemodel.
5. Een gedetailleerde omschrijving van de verwachte concrete meerwaarde tov de huidige
situatie.
6. Een omschrijving van de manier waarop het project zal worden ingebed in de reeds bestaande
werking van het Zorgprogramma Oncologie.
7. Een gedetailleerd plan van aanpak voor de realisatie van het project, met aanduiding van
verschillende tussenfasen en een timing voor elke tussenfase.
8. Een budgetraming (het globale budget en een verdeling op jaarbasis) en een inschatting van
de benodigde menselijke en materiële middelen. Hierbij moeten tevens de gewenste
kwalificaties van de verschillende projectmedewerkers opgegeven worden. In geval van een
multi-institutionele samenwerking, dient het coördinerende ziekenhuis een globale
budgetraming op te maken, met een verdeling van het budget op jaarbasis, alsook met een
verdeling van het budget per deelnemend ziekenhuis. De personen aangeworven en
gefinancierd in het kader van dit project mogen niet vergoed worden door een andere
financiering via het Budget van de Financiële Middelen. Indien door het ziekenhuis
overheadkosten worden aangerekend, moet hiermee reeds bij de budgetraming rekening
gehouden worden. Deze overheadkosten mogen in geen geval 10% van het totale budget
overschrijden.
9. Een omschrijving van de manier waarop het project veralgemeenbaar kan zijn naar het gehele
werkveld.
10. Een voorstel voor de evaluatie van de impact van het organisatiemodel in termen van
meetbare resultaten.
11. Indien een goedkeuring van een Ethisch Comité vereist is, een bewijs van de aanvraag van deze
goedkeuring.
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12. Een overzicht van de andere financieringen waarvan het project gebruik zal maken.
13. De interne en externe samenwerkingen die voor de uitvoering van het project tot stand
moeten worden gebracht.
14. Een omschrijving van hoe u het vervolg van de aanpak van de onco-geriatrische patiënt ziet in
uw ziekenhuis, na de afloop van het pilootproject.
15. Bijkomende informatie.

2.1.6

Selectie van de projecten

De ingediende projecten zullen geëvalueerd worden door een jury samengesteld tenminste uit
vertegenwoordigers van het Kabinet van Volksgezondheid en Sociale Zaken en van de FOD
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (DG1).
In de eerste plaats zal voor elk kandidaatsdossier worden nagegaan of het:
-

Voldoet aan de administratieve minimumvereisten;

-

Tegemoet komt aan de beoogde doelstellingen en inhoudelijke voorwaarden;

-

De gevraagde projectmethodologie volgt.

Indien dit het geval is, zal de jury vervolgens elk project evalueren op basis van onderstaande criteria
en verdeelsleutel:
-

De veralgemeenbaarheid van het project naar het brede werkveld (20%)

-

De wijze van samenwerking tussen het zorgprogramma oncologie en het zorgprogramma
geriatrie of de geriatrisch referentiepersoon (20%)

-

De integratie van het pilootproject in het geheel van de multidisciplinaire werking van het
team van het oncologisch zorgprogramma (20%)

-

De potentiële meerwaarde van het project op de aanpak van de onco-geriatrische patiënt
(15%)

-

De haalbaarheid en uitvoerbaarheid van het project (15 %)

-

De multi-institutionele samenwerking (10%)
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Op basis van deze evaluatie en rekening houdend met hun geografische verdeling, zullen de projecten
vervolgens al dan niet geselecteerd worden voor financiering.

2.1.7

Duurtijd

De projecten hebben een duurtijd van drie jaar. Ze gaan van start op 1 juli 2012 en eindigen op 30 juni
2015. De projecten hebben bijgevolg een tijdelijk karakter, met een vast begin- en eindpunt, waarbij
de medewerkers die tewerkgesteld worden op het project, bijgevolg ook slechts voor een beperkte
duur aan het project verbonden zijn.
Voor de duurtijd van het project zal een contract worden opgemaakt tussen de Belgische Staat en het
ziekenhuis.

2.1.8

Financiering

Het forfaitaire bedrag dat wordt toegekend per project bedraagt € 35.000 op jaarbasis. Op basis van
het kandidaatsdossier en in functie van het voorgestelde activiteitsniveau kan eventueel een verhoging
van dit forfaitaire bedrag worden toegekend. Wanneer een project een samenwerking tussen drie of
meer ziekenhuizen omvat, zal aan het coördinerende ziekenhuis een bijkomend budget van € 5.000
op jaarbasis worden toegekend.
De geselecteerde projecten zullen worden gefinancierd via het budget van de financiële middelen,
onderdeel B4.
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2.2 Kankerplan – Actie 24 luik B: projectoproep “Wetenschappelijke analyse in de
onco-geriatrie” (2012)

2.2.1

Inleiding

Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: “Steun aan
pilootprojecten in de klinische onco-geriatrie”, die werd gelanceerd bij de start van het Kankerplan. In
een eerste fase, van 2009 tot 2011, werden in het kader van deze actie 15 pilootprojecten
ondersteund. Voor de tweede fase van de uitvoering van Actie 24, van 2012 tot 2015, zullen een
volgende reeks pilootprojecten ondersteund kunnen worden.
Deze projectoproep heeft als doel de wetenschappelijke omkadering, begeleiding en evaluatie van de
pilootprojecten ‘optimale aanpak van de onco-geriatrische patiënt’ te garanderen, door de aanstelling
van een wetenschappelijk team.

2.2.2

-

Administratieve minimumvereisten van de projecten

De projectoproep is voorbehouden aan de ziekenhuizen die erkend zijn voor een oncologisch
zorgprogramma.

-

De personen aangeworven en gefinancierd in het kader van dit project mogen geen gebruik maken
van een andere financiering via het Budget van de Financiële Middelen.

-

De template van het kandidaatsdossier in bijlage is verplicht te gebruiken voor de indiening van de
kandidatuur. Kandidaatsdossiers die geen gebruik maken van deze template, worden niet in
aanmerking genomen voor de selectie. In geval van een multi-institutionele samenwerking, dient
slechts één kandidaatsdossier te worden ingediend, en dit door het coördinerende ziekenhuis.

-

Indien een goedkeuring van een ethisch comité noodzakelijk is, dient het bewijs van aanvraag van
deze goedkeuring bij het kandidaatsdossier gevoegd te worden.
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2.2.3

Inhoudelijke minimumvereisten en te beogen doelstellingen

2.2.3.1

-

Doelstelling

Het project wil de optimale aanpak van de onco-geriatrische patiënt wetenschappelijk
onderbouwen door de aanstelling van een team dat instaat voor de wetenschappelijke
omkadering, begeleiding en evaluatie van de pilootprojecten ‘optimale aanpak van de oncogeriatrische patiënt’

2.2.3.2

-

Onderwerp

De projectoproep beoogt de aanstelling van een wetenschappelijk team voor de omkadering,
begeleiding en evaluatie van de pilootprojecten ‘optimale aanpak van de onco-geriatrische
patiënt’. De opdracht van dit wetenschappelijk team bestaat uit:
o

Review van de Belgische en internationale wetenschappelijke literatuur, de resultaten van
de pilootprojecten in het kader van Actie 24 van het Kankerplan voor de periode 20092011 inbegrepen.

o

Ondersteuning en begeleiding van de pilootprojecten ‘optimale aanpak van de oncogeriatrische patiënt’ bij hun uitvoering.

o

Analyse en evaluatie van de voorgestelde organisatiemodellen door de pilootprojecten
‘optimale aanpak van de onco-geriatrische patiënt’, op basis van de resultaten de
pilootprojecten.

o

Samenstellen van en communiceren over aanbevelingen gebaseerd op de resultaten van
de pilootprojecten ‘optimale aanpak van de onco-geriatrische patiënt’.

2.2.3.3

-

Organisatie

De samenwerking tussen verschillende ziekenhuizen met het oog op het delen en gezamenlijk
aanwenden van kennis en expertise binnen het domein van de onco-geriatrie, wordt sterk
aangemoedigd.
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2.2.4

2.2.4.1

Vereisten op vlak van projectmethodologie

Rollen en verantwoordelijkheden binnen het project

2.2.4.1.1 Projectcoördinator

De projectcoördinator is de persoon in het ziekenhuis die instaat voor de succesvolle uitvoering en
voltooiing van het project. De projectcoördinator moet minstens 0,2 FTE werkzaam zijn in deze functie.
Zijn taken omvatten ondermeer:
-

het opmaken van de projectplanning, budgetinschatting en raming van de middelen

-

het samenstellen van een projectteam

-

de coördinatie van de uitvoering van het project en het aansturen van het projectteam

-

de communicatie betreffende het project, naar het projectteam, de opdrachtgever, de
Begeleidingscel en naar de medewerkers van het Oncologisch Zorgprogramma

-

het opmaken van de activiteitenrapporten voor de Begeleidingscel, alsook de deelname aan de
begeleidingscomités

-

de (eind)evaluatie van het project uitvoeren

-

het opmaken van een eindrapport, waarin een evaluatie van de impact van het project moet
worden opgemaakt, te bezorgen aan de Begeleidingscel

2.2.4.1.2 Opdrachtgever

De opdrachtgever vertegenwoordigt het ziekenhuis in het kader van het project. De rol van
opdrachtgever wordt opgenomen door een directielid van het ziekenhuis, dat hiertoe uitdrukkelijk
wordt aangeduid. Deze persoon staat in voor de opvolging van het project vanuit het ziekenhuis en
garandeert een blijvende steun van het ziekenhuis en zijn directie aan het project. De opdrachtgever
is het belangrijkste aanspreekpunt voor de projectcoördinator op vlak van de praktische uitvoering en
de besteding van de middelen van het project.
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2.2.4.1.3 Begeleidingscel

De rol van begeleidingscel wordt opgenomen door de Cel Kankerplan van FOD Volksgezondheid. Deze
cel bewaakt de voortgang van het project alsook het behalen van de resultaten van het project.
Daarenboven geeft ze ook instructies betreffende de minimale rapportage over de voortgang en de
resultaten van het project. De projectcoördinator richt zich tot de begeleidingscel in geval van
moeilijkheden of wijzigingen betreffende het budget en de doelstellingen van het project.
Het project zal bovendien tijdens de uitvoeringsfase worden opgevolgd en geëvalueerd door de
begeleidingscel. Deze evaluatie zal gebeuren op basis van volgende criteria:
-

de voortgang van het project tov het ingediende plan van aanpak

-

de kwaliteit van de rapportering over de bereikte deelresultaten

-

de meerwaarde van de bereikte deelresultaten

-

de financiële uitgaven tov het ingediende plan van aanpak en de reeds bereikte resultaten

De projectcoördinator zal op verschillende tijdstippen door de begeleidingscel worden verzocht deze
gegevens door te geven aan de hand van activiteitenrapporten en een eindrapport. Bovendien kunnen
de coördinator en de medewerkers van het project worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
initiatieven met betrekking tot informatie-uitwisseling en aan de begeleidingscomités die
georganiseerd worden door de FOD Volksgezondheid.

2.2.4.2

Planning

Voor de uitvoering van het project moet een gedetailleerde planning worden opgemaakt. Deze
planning bevat de belangrijkste fasen en tussenfasen van de uitwerking van het project, met een
concrete timing voor elke fase en tussenfase.

2.2.4.3

Raming van budget, menselijke en materiële middelen

Een globale budgetraming moet worden opgemaakt, alsook een verdeling van het budget op jaarbasis.
Tevens moet er een inschatting worden gemaakt van de benodigde menselijke en materiële middelen.
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In geval van een multi-institutionele samenwerking, dient het coördinerende ziekenhuis een globale
budgetraming op te maken, met een verdeling van het budget op jaarbasis, alsook met een verdeling
van het budget per deelnemend ziekenhuis.
De kost van het personeel aangeworven en tewerkgesteld in het kader van een andere actie van het
Kankerplan kan niet worden opgenomen in het budget. Indien door het ziekenhuis overheadkosten
worden aangerekend, moet hiermee reeds bij de budgetraming rekening gehouden worden. Deze
overheadkosten mogen in geen geval 10% van het totale budget overschrijden.

2.2.4.4

Communicatie

De projectcoördinator moet minimum op volgende wijze aan de Begeleidingscel, aan de
projectmedewerkers, aan de opdrachtgever en aan de coördinator van het Oncologisch
Zorgprogramma, communiceren over het project:
-

Aan de hand van een jaarlijks activiteitenrapport (template opgelegd door de Begeleidingscel) (1x
per jaar)

-

Aan de hand van een eindrapport, waarin een evaluatie van de impact van het project moet
worden opgemaakt (template opgelegd door de Begeleidingscel) (éénmalig aan het einde van het
project)

-

Aan de hand van deelname aan de Begeleidingscomités en andere activiteiten georganiseerd door
de Begeleidingscel of door FOD Volksgezondheid in het kader van het project (minimum 1x per
jaar)

Bovendien moet de projectcoördinator aan de hand van een spontane melding communiceren over
belangrijke wijzigingen in de doelstellingen, het plan van aanpak, de samenstelling van het team of in
het budget van het project.

2.2.5

Kandidaatsdossier

De projectaanvragen moeten worden ingediend in het Nederlands of het Frans en bevatten minstens
volgende informatie:
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1. Een CV van de projectcoördinator en van de teamleden die aan het project zullen meewerken,
inclusief een korte beschrijving van eenieders expertise binnen de onco-geriatrie.
2. Indien het project een multi-institutionele samenwerking betreft, een opsomming van de
deelnemende instituten met een aanduiding van het coördinerende ziekenhuis.
3. Een algemene omschrijving van het project, alsook een functieomschrijving van de
verschillende leden van het projectteam.
4. Een gedetailleerd plan van aanpak voor de realisatie van het project, met aanduiding van
verschillende tussenfasen en een timing voor elke tussenfase, en dit voor elk van de volgende
projectonderdelen.
I.

Review van de wetenschappelijke literatuur en van de resultaten van de eerdere
pilootprojecten in het kader van actie 24 van het Kankerplan

II.

Ondersteuning en begeleiding van de pilootprojecten ‘optimale aanpak van de oncogeriatrische patiënt’ bij hun uitvoering.

III.

Analyse en evaluatie van de pilootprojecten ‘optimale aanpak van de oncogeriatrische patiënt’ (in termen van meetbare resultaten)

IV.

Samenstellen van en communiceren over aanbevelingen

5. Een budgetraming (het globale budget en een verdeling op jaarbasis) en een inschatting van
de benodigde menselijke en materiële middelen. Hierbij moeten tevens de gewenste
kwalificaties van de verschillende projectmedewerkers opgegeven worden. In geval van een
multi-institutionele samenwerking, dient het coördinerende ziekenhuis een globale
budgetraming op te maken, met een verdeling van het budget op jaarbasis, alsook met een
verdeling van het budget per deelnemend ziekenhuis. De personen aangeworven en
gefinancierd in het kader van dit project mogen niet vergoed worden door een andere
financiering via het Budget van de Financiële Middelen. Indien door het ziekenhuis
overheadkosten worden aangerekend, moet hiermee reeds bij de budgetraming rekening
gehouden worden. Deze overheadkosten mogen in geen geval 10% van het totale budget
overschrijden.
6. Indien een goedkeuring van een Ethisch Comité vereist is, een bewijs van de aanvraag van deze
goedkeuring.
7. De interne en externe samenwerkingen die voor de uitvoering van het project tot stand
moeten worden gebracht.
8. Een overzicht van de andere financieringen waarvan het project gebruik zal maken.
9. Bijkomende informatie.
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2.2.6

Selectie van de projecten

De ingediende projecten zullen geëvalueerd worden door een jury samengesteld tenminste uit
vertegenwoordigers van het Kabinet van Volksgezondheid en Sociale Zaken en van de FOD
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (DG1).
In de eerste plaats zal voor elk kandidaatsdossier worden nagegaan of het:
-

Voldoet aan de administratieve minimumvereisten;

-

Tegemoet komt aan de beoogde doelstellingen en inhoudelijke voorwaarden;

-

De gevraagde projectmethodologie volgt.

Indien dit het geval is, zal de jury vervolgens elk project evalueren op basis van onderstaande criteria
en verdeelsleutel:
-

Het realistische karakter van het plan van uitvoering van het project en de mogelijkheid om de
vooropgestelde objectieven te bereiken aan de hand van het voorgestelde plan van aanpak (30%)

-

De wetenschappelijke expertise van de projectcoördinator en het projectteam in het domein van
de onco-geriatrie (20%)

-

De multi-institutionele samenwerking (20%)

-

De haalbaarheid en uitvoerbaarheid van het project (20 %)

-

De expertise en ervaring van het ziekenhuis en van de projectcoördinator vanuit vorige projecten
uitgevoerd in het kader van het Kankerplan (10%)

Op basis van deze evaluatie zal één project vervolgens geselecteerd worden voor financiering.

2.2.7

Duurtijd

Het project heeft een duurtijd van 3 jaar. Het van start op 1 juli 2012 en eindigt op 30 juni 2015. Het
project heeft bijgevolg een tijdelijk karakter, met een vast begin- en eindpunt, waarbij de medewerkers
die tewerkgesteld worden op het project, bijgevolg ook slechts voor een beperkte duur aan het project
verbonden zijn. Voor de duurtijd van het project zal een contract worden opgemaakt tussen de
Belgische Staat en het ziekenhuis.
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2.2.8

Financiering

Het forfaitaire bedrag dat wordt toegekend voor het project wordt bepaald op basis van het
kandidaatsdossier en de voorgestelde activiteiten, met een maximum van € 150.000 op jaarbasis. Het
geselecteerde project zal worden gefinancierd via het budget van de financiële middelen, onderdeel
B4.
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2.3 Overzicht van de uitgevoerde activiteiten (2012-2015)
2.3.1

-

-

Overzicht datums:
o 20/09/2012
o 01/03/2013
o 11/10/2013
o 10/10/2014
o 22/07/2015
Van elke stuurgroepvergadering is een agenda en verslag beschikbaar.

2.3.2

-

-

Literatuurreview

Literatuurreview ‘geriatrische evaluatie’: afgewerkt (zie rapport literatuurreview)
Literatuurreview ‘geriatrische screeningsinstrumenten’: afgewerkt (zie rapport literatuurreview)
Literatuurreview ‘geriatrische interventies’: in ontwikkeling (zie rapport literatuurreview)

2.3.4

-

Begeleidingscomité

Overzicht datums:
o 17/10/2012
o 19/04/2013
o 29/11/2013
o 23/05/2014
o 21/11/2014
Van elk begeleidingscomité is een voorbereiding en verslag beschikbaar.

2.3.3

-

Stuurgroepvergadering

Ingediende rapporten projecten Actie 24 van het Kankerplan, periode 2012-2015

Activiteitenrapport + financieel rapport: zomer 2013
Activiteitenrapport + financieel rapport: zomer 2014
Eindrapport: zomer 2015
Financieel rapport: augustus 2015

23

2.3.5

-

-

3-maandelijkse tussenrapporten

Overzicht datums:
Verzending

Indiening

Opvolging nr1

31/12/2012

14/01/2013

Opvolging nr2

31/03/2013

14/04/2013

Opvolging nr3

30/06/2013

14/07/2013

Opvolging nr4

30/09/2013

14/10/2013

Opvolging nr5

31/12/2013

14/01/2014

Opvolging nr6

31/03/2014

14/04/2014

Opvolging nr7

30/06/2014

14/07/2014

Opvolging nr8

30/09/2014

14/10/2014

Opvolging nr9

31/12/2014

14/01/2015

Opvolging nr10

31/03/2015

14/04/2015

De 3-maandelijkse tussenrapporten zijn opgesteld door het wetenschappelijk comité. Deze
rapporten werden gebruikt ter opvolging van alle projecten tussen begin –en einddatum van het
respectievelijke project.

2.3.6

Minimale wetenschappelijke gegevens

-

De minimale wetenschappelijke gegevens zijn opgesteld door het wetenschappelijk comité. Deze
gegevens werden in alle projecten van Actie 24 van het Kankerplan verzameld in opdracht van het
wetenschappelijk comité.

-

Een volledig verslag van de resultaten is terug te vinden in punt 4 van dit rapport.

2.3.7

-

Survey 2013 en 2015

Zowel de survey 2013 als de survey 2015 zijn uitgevoerd in alle deelnemende centra van de
projecten van Actie 24 van het Kankerplan, periode 2012-2015 in opdracht van het
wetenschappelijk comité.
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-

Een volledig verslag van de resultaten is terug te vinden in punt 5 (survey 2013) en 6 (survey 2015)
van dit rapport.

2.3.8

-

Symposium ‘Ouderen met kanker: oncogeriatrische zorg in België’

Dit symposium heeft plaatsgevonden op zaterdag 12/09/2015 in het Universitair Ziekenhuis
Leuven.
Het programma is terug te vinden in bijlage.

2.4 Bijlage
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2.4.1

Bijlage 1: Programma Symposium
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3 Finaal rapport van de projecten 2012-2015

Datum: december 2015

Auteurs:
-

UZ Brussel: Lore Decoster, Katrien Van Puyvelde, Nathalie Vande Walle, Godelieve Conings

-

UZ Leuven: Hans Wildiers, Koen Milisen, Johan Flamaing, Cindy Kenis

-

UCL Saint Luc: Frank Cornelis, Pascale Cornette, Ramona Moor
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3.1 Afkortingen
AZ

ALGEMEEN ZIEKENHUIS

CH

CENTRE HOSPITALIER

CHIREC

CENTRE HOSPITALIER INTER-REGIONAL EDITH CAVELL

CHR

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

CHU

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE

CIFGG

CONGRES INTERNATIONAL FRANCOPHONE DE GERONTOLOGIE ET DE GERIATRIE

MOC

MULTIDISCIPLINAIR ONCOLOGISCH CONSULT

EMD

ELEKTRONISCH MEDISCH DOSSIER

GE

GERIATRISCHE EVALUATIE

GFI

GRONINGEN FRAILTY INDICATOR

GRP

GERIATRISCH RISICOPROFIEL INSTRUMENT

GDZ

GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS

ILG

INTERNE LIAISON GERIATRIE

ISAR

IDENTIFICATION OF SENIORS AT RISK

SEGA

SHORT EMERGENCY GERIATRIC ASSESSMENT

SIOG

INTERNATIONAL SOCIETY OF GERIATRIC ONCOLOGY

FOD

FEDERALE OVERHEIDSDIENST

ULB

UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES

UZ

UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS
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3.2 Algemene gegevens

-

Zeventien projecten werden geselecteerd voor deelname aan Actie 24 van het Kankerplan 20122015: «Optimale aanpak van de oncogeriatrische patiënt» (tabel 1). Tabel 1 «Algemene gegevens»
beschrijft voor elk project het projectnummer, de titel van het project, het coördinerend
ziekenhuis, de naam van de coördinator van het project en de naam van de contactpersoon.

-

Zes projecten (12, 13, 17, 25, 38 en 53) waren multicentrisch. Project 25, geleid door UZ Leuven,
telde 22 deelnemende ziekenhuizen.

-

In totaal hebben 36 Belgische ziekenhuizen een specifieke aanpak georganiseerd voor oudere
patiënten met kanker.

-

Tien projecten (10, 12, 17, 24, 28, 29, 34, 41, 50 en 56) werden gecoördineerd door nietuniversitaire ziekenhuizen en de zeven anderen (1, 6, 13, 21, 25, 38 en 53) door universitaire
ziekenhuizen (UZ).

-

De coördinerende ziekenhuizen van negen projecten (1, 6, 10, 13, 25, 38, 41, 50 en 53) namen
reeds deel aan het Kankerplan Actie 24 periode 2009-2011.
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Tabel 1: Algemene gegevens
Project
53

13

25

6

56

1

50
17

38

29

41

21
12
24
28

Titel
Projet de prise en charge spécifique du patient
cancéreux âgé (y compris la concertation
oncogériatrique, les interventions gériatriques,
leur implémentation et leur suivi au domicile)
Impact d'une évaluation gériatrique globale
dans la prise en charge de patients âgés atteints
d'un cancer: Coordination de soins en
oncogériatrie
Implementatie van een systematisch
uitgevoerde geriatrische screening/assessment
gevolgd door advies voor interventie en
opvolging bij oudere patiënten met kanker: een
multicentrische studie in België.
Implementatie van een zorgmodel voor oudere
patiënten met oncologische en hematologische
aandoeningen in de acute zorgsetting.

Ziekenhuis
Cliniques
Universitaires
Saint-Luc

Coördinator
Dr Frank
Cornelis

Cliniques
Universitaires de
Mont-GodinneDinant
UZ Leuven

Prof M. de
Prof. M. de
Saint-Hubert Saint-Hubert

Prof. Dr.
Hans
Wildiers

Cindy Kenis

UZ Gent

Dr. Anja
Velghe

Senior Oncology in het CHIREC Cancer Institute.
Een gepersonaliseerde aanpak van de oudere
patiënt met kanker.
Projet pilote pour le développement d'une
équipe mobile d'oncologie gériatrique, hôpital
académique Erasme, ULB.
Oncogériatrie à la Citadelle.

CH Interrégional
Edith Cavell
Bruxelles
ULB-Hôpital
Erasme Lennik

Prof. Dr.
Nele Van
Den
Noortgate
Dr Bastin
Fabienne
Dr Sylvie
Luce

Dr Sylvie
Luce

CH Régional de la
Citadelle

Dr Berg
Nicolas

Dr Berg
Nicolas

Mise en place d'une échelle d'intervention pour
des patients fragiles répondant de
l'oncogériatrie au sein des Cliniques du SudLuxembourg.
Mise en place du carnet de liaison en
oncogériatrie entre l'institution, le domicile et le
médecin traitant, KPC 24 A 28406.
Création et animation d'un comité de pilotage
garantissant une synergie oncogériatrique, afin
d'optimiser la prise en charge des personnes
âgées atteintes de cancer, et ce tout au long de
leur maladie.

Cliniques du SudLuxembourg

Dr Marion
Michel

Dr Marion
Michel

Institut Jules
Bordet Bruxelles

Roos Myriam Dr Dallago

pilotes

relatifs

Oncogeriatrie.

AZ Sint Maarten

Dr Meurisse Dr Meurisse
Philippe
Philippe
Dr Bernard
Kennes
Kathleen
Rottey
Dr
Roland
Pieters

Oncogeriatrie - brug tussen zorgprogramma
AZ Sint Blasius
oncologie en geriatrie
Maria Ziekenhuis
Optimale aanpak van de oncogeriatrische patiënt
Heidi Jannis
Noord-Limburg
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Dr Bastin
Fabienne

Kliniek Sint-JanClinique
Saint- Jacobs Renée Jacobs Renée
Jean Bruxelles

CHR
Clinique
à Saint-Joseph
Mons - Hôpital de
Warquignies
Programme oncogériatrique clinique du CHU- CHU André Vésale
Charleroi (CHU-Vésale).
Charleroi
Soutien de projets
l'oncogériatrie clinique.

Contact
Ramona
Moor

Dr
Sandra
Higuet
Jacqueline
Asselman
Trudy
Cuijpers
Gert Kenis

Tabel 1: Algemene gegevens (vervolg)
Project

34

10

Titel

Ziekenhuis

Coördinator

Accompagnement personnalisé de la prise en
charge des patients à profil gériatrique ayant une
CH
Peltzer-La Dr Kalantari
pathologie cancéreuse. Amélioration de la
Tourelle, Verviers Hass
qualité de vie par adaptation des traitements
proposés sur base d'un algorithme d'évaluation
AZ
Sint
Jan
ILG gedetacheerd op de oncologische zorgvloer
Dr Alain Bols
Brugge-Oostende
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Contact

Erkens
Christelle
Johan
Devoghel

3.3 Beschrijving van de projecten

3.3.1

Doel en kenmerken

Alle projecten hadden over het algemeen hetzelfde doel, met name: ‘de optimalisatie van de
oncogeriatrische aanpak’.
In het bijzonder:
-

Project 38 had meer bepaald als doel om de haalbaarheid te evalueren van een oncogeriatrisch
patiëntenboekje.

-

De zestien overige projecten hebben een specifiek klinisch traject opgezet voor oudere
patiënten met kanker in de deelnemende ziekenhuizen met optimalisatie van de
samenwerking tussen het oncologisch en het geriatrisch zorgprogramma. De meeste projecten
hebben een coördinator in de oncogeriatrie aangesteld om de link te maken tussen de twee
zorgprogramma’s.

De werkwijze van de verschillende centra (geriatrische screening, geriatrische evaluatie (GE),
communicatie van de resultaten, bevorderende factoren en problemen, geriatrische interventies,
opvolging, enz…) was het onderwerp van een afzonderlijke studie («survey») bij de 36 deelnemende
ziekenhuizen waarvan de resultaten reeds voorgesteld werden.
In Tabel 2 «Specifieke kenmerken» worden enkele bijzonderheden voor elk project beschreven.
Zeven projecten (6, 10, 12, 17, 28, 34 en 50) hebben veranderingen aangebracht tijdens het verloop
van het project. Deze veranderingen hadden voornamelijk betrekking op de keuze van het
screeningsinstrument en de inclusiecriteria.
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Tabel 2: Specifieke kenmerken
Project N° Kenmerken
53

Wekelijkse oncogeriatrische MOC, actieve implementatie van geriatrische interventies,
telefonische opvolging na 1 en na 3 maand, tevredenheidsenquëte.

13

Dubbele geriatrische screening: G8 gevolgd door SEGA

25

Grootschalig wetenschappelijk project dat 22 centra groepeert, screening door middel van G8
gevolgd door GE, voorstel tot geriatrische interventies, follow up na 3 maand

6

Vergelijking tussen G8 en GRP met cut off van 1, nauwe samenwerking met de ILG, consultatie bij
een geriatrische verpleegkundige parallel met een consultatie bij een oncologische
verpleegkundige bij de follow-up

56

Pilootstudie aangaande de evaluatie van hematologische en niet hematologische neveneffecten
door middel van de « CRASH » score voor de eerste cyclus alsook het opstellen van preventieve
maatregelen en actieve opvolging

1

Dubbele geriatrische screening gevolgd door een nieuwe GE na 3 maand, 6 maand en 1 jaar,
tevredensheidsenquëte, liaison boekje

50

Nadruk op patiënten met kanker gehospitaliseerd op geriatrie (G) waarbij me poogt deze zo vroeg
mogelijk te presenteren op de MOC ten einde te zware interventies of behandelingen te vermijden

17

Nauwe samenwerking met de thuiszorg, ontwikkelen van een geïnformatiseerd instrument, liaison
boekje

38

Project dat de haalbaarheid en het nut bestudeert van een oncogeriatrisch patiëntenboekje

29

Drie screeningsinstrumenten voor de GE uitgevoerd door de ILG

41

Screening en GE uitgevoerd door een oncogeriatrische liaison verpleegkundige

21

Geen verpleegkundige coördinator voor oncogeriatrie, maken gebruik van de beschikbare
geriatrische structuren (ILG en GDZ)

12

Rechtstreeks contact tussen geriater en oncoloog om oncogeriatrische patiënten te bespreken

24

Actieve implementatie, patiënt is het centrum van het project

28

Klinische apotheker bekijkt de medicatie van de patiënt, voorstellen van de patiënten op een
multidisciplinaire geriatrievergadering, gebruik van een zorgboekje

34

Initieel gebruik van ISAR, nadien vervangen door G8

10

Voornameliijk G8, zelden ISAR, wensen oncogeriatrie te integreren in ILG
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3.3.2

Populatie

De doelpopulatie voor de verschillende geselecteerde projecten was ‘oudere patiënten met kanker’.
Twaalf projecten (1, 6, 13, 21, 24, 25, 28, 29, 38, 50, 53 en 56) includeerden patiënten vanaf 70 jaar.
Project 41 includeerde patiënten vanaf 75 jaar. Projecten 10, 12 en 34 hadden initieel de minimale
leeftijdsgrens op 70 jaar gezet, maar hebben deze tijdens het project verhoogd naar 75 jaar. Project
17 had initieel een minimumleeftijd van 75 jaar, maar verlaagde deze tijdens het project naar 70 jaar.
Het merendeel van de projecten (1, 10, 12, 13, 17, 25, 29, 34, 53 en 56) richtte zich op alle oudere
patiënten met kanker maar bepaalde projecten hebben wel een selectie uitgevoerd:
-

In functie van het tumortype (projecten 24, 28, 50)

-

In functie van de ambulante of gehospitaliseerde status (project 6 includeerde enkel
ambulante patiënten)

-

In functie van de behandelende oncologen (project 38 includeerde patiënten via 4 oncologen)

-

In functie van de lokalisatie van de patiënt (projecten 21 en 50)

-

In functie van het risico op frailty, bepaald door de behandelende kankerspecialist (projet 41)

Vijf projecten (6, 13, 25, 28 en 53) bepaalden dat patiënten die in aanmerking kwamen voor een
oncogeriatrische omkadering, kandidaat moesten zijn voor een antikanker behandeling.

3.3.3

Aantal geïncludeerde patiënten en hun kenmerken

In totaal hebben 12121 patiënten genoten van een oncogeriatrische aanpak binnen het kader van het
Kankerplan - Actie 24 (6551 (54%) vrouwen / 5570 (46%) mannen).
In tabel 3 «Aantal en kenmerken van geïncludeerde patiënten» wordt het aantal geïncludeerde
patiënten getoond (in totaal en per project) alsook hun kenmerken (geslacht, gemiddelde leeftijd,
mediane leeftijd, minimum- en maximumleeftijd).
Project 25 waaraan 22 centra deelnamen, heeft 8444 patiënten geïncludeerd.
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In zeven projecten (10, 13, 17, 24, 34, 53 en 56) was de gemiddelde leeftijd van de patiënten 80 jaar.
In project 25 was de gemiddelde leeftijd 79 jaar. De jongste geïncludeerde patiënt was 54 jaar en de
oudste 102 jaar.

Tabel 3: Aantal en kenmerken van de geïncludeerde patiënten
Project
N°
53

Aantal
patiënten (n)
1228

Vrouwen
(n)
668

Mannen
(n)
560

Gemiddelde
leeftijd (jaar)
80

Mediane
leeftijd (jaar)
81

Leeftijd [MinMax] (jaar)
[70-98]

13

368

171

197

80

80

[72-98]

25

8444

4531

3913

79

79

[70-101]

6

259

204

55

78

78

[67-94]

56

302

166

136

80

80

[70-98]

1

485

214

271

78

78

[70-94]

50

319

179

140

83

83

[71-95]

17

341

183

158

80

80

[70-95]

38

80

70

10

79

78

[69-99]

29

537

263

274

79

78

[70-102]

41

210

124

86

82

82

[75-98]

21

257

141

116

81

81

[70-95]

12

199

89

110

82

78

[70-94]

24

173

140

33

80

81

[70-99]

28

147

52

95

77

77

[70-89]

34

230

144

86

80

80

[70-92]

10

334

164

170

80

80

[54-96]

13913

7503

6410

Dubbele

-1792

-952

-840

TOTAAL

12121

6551

5570

3.3.4

54-102

Moeilijkheden gedurende het verloop van het project

Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste moeilijkheden die de projecten gedurende
hun verloop hebben ondervonden.
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3.3.4.1

Tijdens de voorbereidingsfase

-

Personeelsproblemen (12 en 21)

-

Problemen met tijdsgebrek (53)

-

Problemen bij de aanvaarding van het project:

3.3.4.2

o

Door de verschillende lokale behandelende teams (10, 13, 24, 28 en 34)

o

Door het ethisch comité (25, 38)

Tijdens de inclusiefase

-

Personeelsproblemen (13, 25, 28, 29, 53 en 56)

-

Praktische problemen:

-

3.3.4.3

o

Timing van de screening (28)

o

Keuze van de meetinstrumenten (34)

o

Problemen om de opvolging uit te voeren (53, 25, 6, 21, 10, 24)

o

Gebrek aan geïnformatiseerde instrumenten (29 en 53)

Problemen met de aanvaarding van het project:
o

Voor bepaalde tumorgroepen (24)

o

Verkrijgen van een bijkomende score (10)

Tijdens het verwerken van de gegevens en de analyse

-

Problemen ten gevolge van de werkbelasting (24, 25, 29, 34, 41, 53)

-

Problemen om de databank te vervolledigen (1, 10, 25 en 53)

3.3.4.4

Tijdens het rapporteren van de resultaten

-

Personeelsproblemen (1)

-

Problemen met tijdsgebrek (41)
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-

3.3.5

Praktische problemen:
o

Gebrek aan duidelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de rapporten (6, 10)

o

Gebrek aan geïnformatiseerde instrumenten (34)

Te ondernemen stappen

3.3.5.1

Betreffende de inclusie

-

Op het ogenblik van het opstellen van het finaal rapport, zetten sommige projecten (24,
28, 29, 34, 41, 50 en 56) en bepaalde centra van projecten 25 en 53 de oncogeriatrische
omkadering verder.

-

Project 1 zal de opvolging verder zetten tot en met januari 2016.

-

Project 6 overweegt een integratie van de oncogeriatrische activiteit in de interne liaison
geriatrie (ILG).

-

Projecten 10 en 12 overwegen de integratie van de oncogeriatrie in de ILG voor de
gehospitaliseerde patiënten en een samenwerking met het geriatrisch dagziekenhuis
(GDZ) voor ambulante patiënten.

3.3.5.2

Betreffende de verwerking van de gegevens en de analyse

-

Het verwerken van de gegevens met het oog op hun analyse is actueel lopende voor de
meeste projecten.

-

Projecten 10 en 12 wensen op termijn de oncogeriatrische gegevens te incorporeren in de
databank van de ILG.
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3.3.5.3

Betreffende het rapporteren van de resultaten

-

De projecten die een onderzoeksprotocol hebben gevolgd (1, 25, 38, 53 en 56) zullen hun
resultaten voorstellen na de periode van analyse, ten laatste in december 2018. Projecten
1, 25, 53 en 56 hebben reeds enkele voorlopige resultaten voorgesteld.

-

De andere projecten hebben hun resultaten meegedeeld in het eindrapport, opgevraagd
door het Kankerplan van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid.
Verschillende van deze projecten plannen een interne communicatie (voor de oncologen,
de geriaters en de paramedici in het ziekenhuis) en/of een externe communicatie (voor de
huisartsen en de thuiszorg).
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3.4 Doelstellingen

3.4.1

Primaire doelstellingen

Alle projecten hadden globaal gezien een gemeenschappelijk primair objectief, met name het
organiseren en verbeteren van de zorg voor oudere patiënten met kanker door de samenwerking
tussen het oncologisch en het geriatrisch zorgprogramma te optimaliseren.
Het primair objectief werd gedeeltelijk of volledig bereikt door alle geselecteerde projecten.
Alle projecten besluiten dat een oncogeriatrische aanpak haalbaar is.
In het bijzonder:
-

Project 25 had als primair objectief om de wijze van implementatie van de oncogeriatrische
zorg alsook de wijze van het uitvoeren van geriatrische interventies te analyseren in de
verschillende deelnemende centra.
Conclusies werden beschreven in: Kenis C*, Heeren P*, Decoster L, Van Puyvelde K, Conings
G, Cornelis F, et al. A Belgian Survey on Geriatric Assessment in Oncology Focusing on LargeScale Implementation and Related Barriers and Facilitators. The journal of nutrition, health &
aging. 2016;20(1):60-70.
Verdere resultaten volgen.

-

Project 53 besluit dat een oncogeriatrische benadering haalbaar is mits de wil van zowel de
oncologische als de geriatrische ploeg om samen te werken en mits de beschikbaarheid van
geschoold personeel (coördinerend persoon voor de oncogeriatrie).

-

Project 10 besluit dat een oncogeriatrische omkadering haalbaar is maar dat de snelheid van
de voorstelling van de patiënt op een Multidisciplinair Oncologisch Consult (MOC) ervoor zorgt
dat de impact van de oncogeriatrische omkadering op het behandelingsplan vaak beperkt
blijft.

-

Projecten 12 en 29 besluiten dat de samenwerking tussen oncologie en geriatrie goed werkt.

-

Projecten 13, 24 en 34 besluiten dat de oncologische samenwerking afhankelijk is van de
betrokken geneesheren.

-

Project 38, zoals reeds vermeld, richtte zich op het onderzoeken van het nut van het opstellen
van een oncogeriatrisch patiëntenboekje en het gebruik ervan. Er wordt besloten dat een
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dergelijk patiëntenboekje een nuttig hulpmiddel is in de zorg van oudere patiënten met
kanker.

3.4.2

Secundaire doelstellingen

De secundaire objectieven waren meervoudig en verschillend van project tot project.
De grote meerderheid van de secundaire objectieven werd volledig of deels bereikt voor alle
geselecteerde projecten.
De secundaire objectieven en de voornaamste conclusies werden weergegeven in tabel 4
«Samenvatting van de secundaire objectieven en hun conclusies».
De secundaire objectieven hadden hoofdzakelijk betrekking op volgende domeinen:
-

De praktische organisatie van de oncogeriatrie: de keuze van het screeningsinstrument, de
manier van GE, farmacologisch advies, het opstellen van een zorgplan, het bijwonen van
MOC’s, de organisatie van een oncogeriatrische MOC, de keuze en de uitvoering van
geriatrische interventies, de wijze van communicatie van de resultaten, de opvolging van de
patiënten, enz.

-

De optimalisatie van de keuze van oncologische behandeling. Houdt de MOC rekening met de
geformuleerde adviezen?

-

De opvolging van de patiënten: aantal nieuw verschenen problemen, aantal ongeplande
ziekenhuisopnames, aantal uitgevoerde geriatrische interventies, aantal overlijdens.

-

De communicatie met de patiënt en/of zijn omgeving en de externe communicatie (huisarts,
rusthuis, thuisverpleging) met name door middel van een oncogeriatrisch patiëntenboekje.

-

De samenwerking tussen de verschillende personen die betrokken zijn in het oncologisch en
het geriatrisch zorgprogramma.

-

De samenwerking met de zorgverleners thuis: huisarts, thuisverpleging, enz.

-

Het verwerven van statistieken in de oncogeriatrie door middel van een gegevensbank.
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Tabel 4: Samenvatting van de secundaire objectieven en hun conclusies
Project Secundaire objectieven
Sec 1 Systematische
organisatie
van
een
oncogeriatrische MOC, actieve implementatie
van de geriatrische interventies en hun
opvolging, met inbegrip van externe opvolging
Sec 2 Evaluatie van de impact van de organisatie
alsook retrospectieve analyse. Uittesten van de
haalbaarheid van dit model in ziekenhuizen van
verschillende grootte.

53

Sec 3

Sec 1

13

Sensibilisatie van het multidisciplinair team
voor de specifieke eigenschappen van de
oncogeriatrische patiënten en voor het belang
van een gemeenschappelijk oncologische en
geriatrische aanpak. Bevorderen van de
implementatie van een dergelijk zorgmodel in
de deelnemende ziekenhuizen en opstellen van
een realistische referetie voor het ontwikkelen
van financiering.
Verbeteren van de bekendheid van de
oncogeriatrische liaison door een sensibilisatie
van de multidisciplinaire teams.

Conclusies
Oncogeriatrische MOC 1x/week en
realisatie van een oncogeriatrisch zorgplan.
Opvolging van patiënten op 3 maand maar
vereist veel tijd.
Het verzamelen van de gegevens tijdens het
ganse verloop van het proces is haalbaar
maar zeer tijdrovend. Dit zou sterk
vereenvoudigd worden door het gebruik
van gestandaardiseerde geïnformatiseerde
instrumenten met rechtstreekse connectie
naar een databank. De oncogeriatrische
omkadering is haalbaar in ziekenhuizen met
verschillende grootte mits aanpassingen in
de implementatie van het project waarvan
de impact zal worden geanalyseerd.
De oncologen zijn steeds meer vragende
partij voor een oncogeriatrisch advies bij
hun oudere patiënten en lijken tevreden
over de samenwerking. Mits aangepaste
financiële ondersteuning van de overheid,
kan dit project dienen als model om te
implementeren in de drie deelnemende
zieken-huizen, of zelfs in alle Belgische
ziekenhuizen.
Bepaalde diensten betrokken in de zorg
voor oncologische patiënten staan meer
open voor een oncogeriatrische aanpak dan
andere en zijn zelfs vragende partij. De
bekendheid dient verder ontwikkeld te
worden, met name door de voordelen ervan
meer te communiceren en aan te tonen.
De overdracht van de resultaten van de GE
is zeer belangrijk en vereist meer dan een
verslag
op
papier.
Omwille
van
onvoldoende beschikbaarheid van de
artsen, zijn er onvoldoende momenten voor
ontmoetingen.
De vergelijking werd nog niet uitgevoerd.

Sec 2

Communicatie met de behandelende artsen
over het zorgtraject van de patiënt (deelname
aan therapiebeslissingen).

Sec 3

Vergelijking van de screeningsinstrumenten G8
en SEGA
Soorten interventies voorgesteld na de GE en De analyse van de databank zal leiden tot
aantal uitgevoerde interventies na 3 maand
een rapport dat een antwoord geeft op deze
Gebruik van de bestaande instanties binnen vragen.
het zorgprogramma geriatrie (ILG, GDZ, ..) en
binnen het Kankerplan ( s psychologen,
dietisten, …)
Welke bijkomende geriatrische problemen
worden gedetecteerd op het moment van de
follow-up na 3 maand en hoeveel heropnames
vonden er plaats gedurende deze 3 maand.

Sec 1
Sec 2
25
Sec 3

41

Sec 1

6
Sec 2

Sec 1

56
Sec 2
Sec 3

Sec 1

Sec 2

1
Sec 3
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Sec 1
17

Sec 2
Sec 3

Bekomen van een toegevoegde waarde op het Het psychosociale team van de borstkliniek
gebied van levenskwaliteit en tevredenheid en van de gynaecologische tumoren stelt
van de oudere patiënten met kanker.
een platform voor om de ervaringen te
delen op gebied van de psychosociale
context van de patiënt hetgeen de
begeleiding van de oudere patiënten kan
bevorderen.
Sensibilisatie
voor
wat
betreft
de De nauwe samenwerking met de ILG laat
samenwerking
tussen
het
geriatrisch toe om ervaringen en kennis uit te wisselen
zorgprogramma
en
het
oncologisch op het gebied van problemen en
zorgprogramma, hetgeen de kennis en de geriatrische interventies.
tevredenheid van beiden doet toenemen.
Door middel van gevalideerde instrumenten Grote tevredenheid bij de oudere patiënten
hoog risico ouderen met kanker identificeren over de globale zorg. Verbetering van de
en zodoende een interventieplan opstellen om levenskwaliteit, vermindering van de
de algemene toestand van de patiënt te toxiciteit, respect voor de keuze van de
verbetern en de neveneffecten van een ouderen. Publicatie van de resultaten
behandeling te verminderen. Piloot analyse betreffende de CRASH score in Journal of
van de CRASH score.
Geriatric Oncology, Oktober 2013.
Trimesteriële herevaluatie van de patiënten Follow up leidt tot een continuiteit van zorg.
om nieuw ontdekte problemen aan te pakken.
Registreren, analyseren en publiceren van de Laat onderzoek toe betreffende de
gegevens en de resultaten.
gebruikte schema’s met het oog op
verminderen van toxiciteit alsook het risico
op niet geplande zieknhuisopnames.
Verkrijgen van een gegevens databank.
Recrutering van 560 patiënten waarvan 26
weigeringen en 39 exclusies. Dus een totaal
van 485 patiënten.
Ontwikkelen van klinische richtlijnen voor In functie van de graad van frailty van de
screening, diagnose, behandeling en opvolging. patiënt, voorstellen van een bilan, een
Gebruik van de G8 gevolgd door ISAR.
aangepaste behandeling alsook een followup na 3 maand. Een nieuwe evaluatie kan
gepland worden op het moment van
progressie, herval of achteruitgang van de
algemene toestand van de patiënt.
Verbeteren van de communicatie met de De implementatie van een uniform
patiënt en/of zijn omgeving en met externe patiëntenboekje voor alle specialiteiten
actoren (thuis, huiarts, thuisverpleging) door bleek moeilijk in het Erasmus ziekenhuis
middel van een liaison boekje.
omwille van de verschillende afdelingen
waar de oncologische zorg wordt
georganiseerd. Desalniettemin gebruiken
verschillende afdelingen een bepaald
document.
Opdat elke oudere patiënt met kanker een In belang van gemengde oncogeriatrische
kankerbehandeling
kan
krijgen,
hetzij aanpak
chemotherapie, radiotherapie of heelkunde,
op basis van een gestandaardiseerde GE
waardoor bepaalde vooroordelen kunnen
weerlegd worden.
Samen opstellen van een zorgtraject en het Gerealiseerd in het ziekenhuis
laten evolueren.
Ontwikkelen van een communicatie binnen het Deels gerealiseerd
ziekenhuis en er de thuiszorg aan toevoegen.
Ontwikkelen van een transmuraal netwerk.
Nog te ontwikkelen.
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Sec 1

38

Sec 2

Sec 3

Sec 1

29
Sec 2

Sec 3
Sec 1
41
Sec 1

21
Sec 2

Sec 1

12
Sec 2
Sec 1
24

Vereenvoudigen van de informatie voor de Alle informatie werd gegroepeerd in een
patiënt: behandeling, afspraken, …
boekje
Het instellen van een ‘route wijzer’ door het
Bordet Instituut één jaar geleden, heeft de
invoering van een agenda als onderdeel van
het liaison boekje verstoord.
In het CHU St Pierre werd de agenda niet
gebruikt.
Verbetering van de liaison tussen de patiënt, de Objectief bereikt.
behandelende arts en het ziekenhuis alsook de
implicatie van de patiënt als beheerder van zijn
zorg.
Evalueren van de tevredenheid van het liaison De graad van tevredenheid was hoger bij de
boekje bij de patiënt, de behandelende artsen patiënten dan bij de behandelende artsen.
alsook
een
geïnformatiseerde
versie
ontwikkelen.
Verbeteren van de therapeutische benadering Een belangrijk aantal oncologische
en de follow-up van de oudere patiënten door patiënten >70 jaar hebben genoten van een
de
zorgverleners
binnen
oncologisch oncogeriatrische
benadering.
Deze
zorgprogramma te sensibiliseren voor de geïntegreerde
aanpak
moet
nog
specifieke kenmerken van de oncogeriatrische gesystematiseerd worden.
patiënten, door oplettend te zijn voor de
mogelijke problemen en de levenskwaliteit niet
te veranderen.
Verkrijgen van een geïnformatiseerd dossier We beschikken over een elektronisch
voor de GE en een eenvoudige screening door dossier toegankelijk voor alle zorgverleners.
middel van de G8
De
Charlson
schaal
moet
nog
geïnformatiseerd worden.
Verkrijgen van oncogeriatrische statistieken en Gerealiseerd
databank.
Regelmatige opvolging en aanpassing van de Onvoldoende omwille van een hoog aantal
therapeutische voorstellen in functie van de afwezigheden van de patiënten op de
evolutie van de patiënt op klinisch en controle evaluaties.
paraklinisch vlak na 3 maand.
Verbetering van het aanvullend karakter van Conclusie?
het oncologisch zorgprogramma met het
geriatrisch zorgprogramma door de resultaten
van beide teams met betrekking tot de zorg
voor de oudere patiënt met kanker te
vergelijken.
Verbeteren van de vorming van geriaters, Conclusie ?
teams van het geriatrisch zorgprogramma met
betrekking tot patiënten met kanker
Praktische aspecten: transfers van patiënten Het is niet altijd eenvoudig voor oudere
naar het GDZ, screening van patiënten, patiiënten om van campus te veranderen
samenwerking tussen de ILG en het om naar het GDZ te gaan, de andere
psychosociaal support team, sensibilisatie van praktische aspecten werden met succes
de betrokken artsen, samenwerking met geïmplementeerd.
interne en externe zorgverleners.
Integratie van de oncogeriatrie in ILG
In ontwikkeling
Sensibiliseren van de interne en externe Ten minste deels gerealiseerd
zorgverleners, optimaliseren van het aanbod
aan interventies.
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Sec 2

Individualiseren
van
de
oncologische
behandeling bij patiënten ouder dan 70 jaar,
rekening houdend met de mening van de
patiënt en zijn levenskwaliteit, aangepast en
multidisciplinair zorgplan, opvolging van de
naleving via telefoon.

Sec 1

Ondersteuning
van
een
geriater,
farmacologische evaluatie, zo nodig GE en
gebruik van schalen van de ILG

Sec 2

Installeren
van
een
multidisciplinaire
oncogeriatrische vergadering, van een
geïntegreerd zorgplan aangepast aan de noden
en de comorbiditeiten van de patiënt, opstellen
van een multidisciplinair verslag, telefonische
opvolging en via een zorgboekje.
Versterking van de samenwerking tussen het Werden
uitgenodigd
op
de
oncologisch support team en het geriatrisch multidisciplinaire
geriatrische
support team.
vergaderingen
alsook
telefonische
contacten.
Waken over een goede aanpak van de Langzaamaan werd er een opvolging
patiënten door hun algemene evolutie te voorzien maar er doken verschillende
volgen alsook door een verbetering van de moeilijkheden op omwille van tijdsgebrek
samenwerking met de huisarts.
daar de oncogeriatrische coördinator niet
dagelijks aanwezig was. De patiënten
geïncludeerd in het pilootproject lijken
genoten te hebben van een betere globale
aanpak, hetgeen aanspoort tot het
vervolgen van deze weg.
Verkorten
en/of
verhinderen
van Oncogeriatrische aanpak lijkt weinig invloed
ziekenhuisopnames.
te hebben op dit punt.
Verbeteren van de zorg voor oudere patiënten Bepaalde disciplines volgen de adviezen van
met kanker.
het
oncogeriatrisch
rapport,
de
aanwezigheid van het oncogeriatrisch team
op de MOC is nuttig.

28

Sec 3

Sec 1

34

Sec 1
10

Sec 2
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Er werden aanpassingen aan de
behandeling
doorgevoerd,
de
levenskwaliteit nam voornamelijk toe bij
patiënten met een slechte baseline score
voornamelijk door het invoeren van
interventies zoals kinesitherapie, diëtiste,
psychologe, … Moeizame doorverwijzing
naar de valkliniek of de geheugenkliniek.
Praktisch 100% van de patiënten kandidaat
voor een oncologische behandeling werden
gescreend door middel van de GRP, 75% van
de patiënten hebben genoten van een nietbindend farmacologisch advies en een
advies over medicamenteuze interacties.
Het zorgplan is beschikbaar via het EMD en
het zorgboekje, het multidisciplinair
oncogeriatrisch rapport is beschikbaar in
het EMD.

3.4.3

Noodzakelijke middelen om deels gerealiseerde of niet gerealiseerde objectieven te
realiseren

De gevraagde middelen zijn volgens frequentie:
-

Bijkomend personeel (6, 12, 13, 17, 21, 29, 34, 41, 50 en 53)

-

Bijkomende tijd (6, 25, 38, 50 en 53)

-

Geïnformatiseerde instrumenten (28, 29, 38 en 53)

-

Institutionele ondersteuning (17 en 24)

-

Het verbeteren van het gebruik van het medisch dossier (1 en 28)

-

Het verkrijgen van een consultatie ruimte (6)

-

De coördinatie van de geriatrische en de oncologische consultatie (6)

-

Een betere aanvaarding van het project door de oncologen (24)

-

De verbetering van de opvolging (1)
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3.5 Publicaties

Alle projecten hebben reeds gepubliceerd.

3.5.1

Belangrijkste schriftelijke publicaties

3.5.1.1

Publicaties in wetenschappelijke tijdschriften, volgens rangorde van verschijnen

-

Project 56:


F. Bastin, M. Hayt, C. Vanwynsberghe, O. Isabo, A.S. Delune, J. D’Andrea, T. Velu
«Toxicités de la chimiothérapie chez le sujet âgé.» Journal d’OncoGériatrie.
(januari 2014)

-

Project 53:


F. Cornélis, R. Moor, P. Cornette, L. Decoster, H. Wildiers «Geriatric oncology in
Belgium” Belgian Journal of Medical Oncology 2014; 8: 206-12. (december 2014)

-

Project 25:


Kenis C*, Heeren P*, Decoster L, Van Puyvelde K, Conings G, Cornelis F, et al. A
Belgian Survey on Geriatric Assessment in Oncology Focusing on Large-Scale
Implementation and Related Barriers and Facilitators. The journal of nutrition,
health & aging. 2016;20(1):60-70. (februari 2015)

-

Project 21:


Ingediend: «Geriatric syndroms and independant survival factors in geriatric
oncology» auteurs: Denewet N., De Breucker S., Luce, S. Higuet, B..Kennes, Th
Pepersack. Journal of Geriatric Oncology. (mei 2015)
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3.5.1.2

Abstracten en posters volgens rangorde van presentatie

-

Project 50:


poster: «Bilan des concertations oncologiques multidisciplinaires (COM) des
patients hospitalisés en gériatrie au sein du CHR de la Citadelle de Liège» Congres
CIFGG. (mei 2014)

-

Project 1:


abstract et poster: «A mobile oncogeriatric team in a Belgian academic hospital:
what is the opinion of elderly cancer patients? » SIOG congres, Lissabon, Portugal.
(oktober 2014)

-

Project 38:


-

poster. SIOG congres, Lissabon, Portugal. (oktober 2014)

Project 25:


Kenis C, Flamaing J, Debruyne PR, Rasschaert M, Focan C, Cornélis F, et al. A
nationwide implementation of a multidisciplinary geriatric assessment and
intervention program in Belgian older patients with cancer. Journal of Geriatric
Oncology. 2015;6: Supplement 1: S13.


3.5.1.3

SIOG congres, Praag, Tsjechië. (november 2015)

Overige schriftelijke publicaties

-

Aanmaken van een informatiebrochure of folder (1, 10, 12, 29, 50 en sommige centra van
projecten 25 en 53).

-

Publicatie in niet-wetenschappelijke tijdschriften (56 en sommige centra van projecten 25
en 53).

-

Alle projecten hebben alle trimestriële en jaarlijkse rapporten ingevuld zoals gevraagd
door het wetenschappelijk comité en de Cel van het Kankerplan van de FOD
Volksgezondheid.
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3.5.2

Belangrijkste mondelinge communicatie

3.5.2.1

Verdediging eindwerk

-

Project 21:
-

Verdediging eindwerk geriatrie door Dr Denewet met als titel «Syndromes
gériatriques: facteurs prédictifs de survie des patients oncologiques âgés de plus
de 70 ans.» Grootste onderscheiding ULB-Erasme. (september2014)

3.5.2.2

Mondelinge presentaties op een congres

-

Project 38:


«Prise en charge personnalisée des patients 70+ à l'Institut Bordet» Congrès de
l’Echange des Pratiques en OncoGériatrie. Parijs, Frankrijk, (september 2013) en
deelname aan het XXV Congres CALASS 2014 in Granada, Spanje (september 2014)

-

Project 56:


«Crash score. Expérience au CHIREC Cancer Institute» Congrès de l’Echange des
Pratiques en OncoGériatrie. Paris, France. (september 2013)

-

Project 25:


Kenis C, Flamaing J, Debruyne PR, Rasschaert M, Focan C, Cornélis F, et al. A
nationwide implementation of a multidisciplinary geriatric assessment and
intervention program in Belgian older patients with cancer. Journal of Geriatric
Oncology. 2015;6: Supplement 1: S13.


SIOG congres, Praag, Tsjechië. (november 2015)
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3.5.2.3

Andere mondelinge presentaties

-

Stafvergaderingen en symposia over het thema oncogeriatrie: bijna alle projecten

-

Lessen aan de faculteit geneeskunde: coördinerende centra van projecten 25 en 53

-

Lessen in de scholen voor verpleegkunde: 38 en bepaalde centra van de projecten 25 en
53
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3.6 Evolutie

Over het algemeen, wensen alle projecten behalve één (41) hun oncogeriatrische activiteiten verder
te zetten.
In het bijzonder:
-

Project 38 wenst een universeel en nationaal oncogeriatrisch patiëntenboekje te ontwikkelen
met de steun van de Stichting tegen Kanker.

-

Projecten 12, 24, 29, 53 en 56 wensen de oncogeriatrische benadering voor hun patiënten
verder te zetten zoals in het pilootprojecten.

-

Projecten 6, 10, 17, 25 en 34 wensen de oncogeriatrische benadering verder te zetten, doch
enkel indien er hiervoor een vergoeding wordt voorzien door de overheid.

-

Projecten 6, 10, 13 en 50 wensen dat de oncogeriatrie wordt geïntegreerd in de ILG.

-

Projecten 10, 12 en 21 wensen dat de oncogeriatrie wordt geïntegreerd in de ILG en in het
GDZ.

-

Project 28 wenst de oncogeriatrie te integreren in het oncologisch begeleidingsteam.

-

Projecten 1, 25 en 53 wensen de oncogeriatrische coördinator te behouden.

-

Project 1 zou de oncogeriatrie meer extern willen oriënteren (WZC, thuis).

Het merendeel van de projecten wenst verder te gaan met oncogeriatrie omdat zij ervan overtuigd zijn
dat de zorg van oudere patiënten met kanker hierdoor significant werd verbeterd.
In het bijzonder:
-

Project 56 vermeldt dat een oncogeriatrische omkadering er voor zorgt dat er een afname is
van de hoeveelheid vermijdbare toxiciteiten en van de vermijdbare hospitalisaties en dat er
een betere selectie is van de patiënten bij wie een zware behandeling best wordt vermeden.

-

Projecten 1 en 34 wensen het project verder te zetten om de verworven ervaringen verder te
uit te breiden en te verbeteren.

-

Project 41 wenst de oncogeriatrische omkadering stop te zetten omwille van de te hoge
werkbelasting voornamelijk ten gevolge van de algemene databank en omdat veel patiënten
zich niet presenteerden op de voorziene follow-up consultatie.
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De middelen die noodzakelijk zijn voor het verderzetten van de specifieke oncogeriatrische
omkadering van oudere patiënten met kanker zijn:
-

Een structurele financiering is gewenst door praktisch alle projecten (behalve project 41)
hetzij:
o

bepaald door het aantal oudere patiënten met kanker behandeld in het ziekenhuis (21
en 53)

o

bepaald door het aantal oudere patiënten met kanker voorgesteld op de MOC’s (13,
53)

-

o

via de financiering van de ILG (1, 6, 10, 13, 28, 29 en 34)

o

via de financiering van het GDZ (29, 34)

Een derde projectoproep binnen het kankerplan (25, 50, 53)
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3.7 Aanbevelingen

Het betreft voornamelijk aanbevelingen samengesteld op basis van de ervaringen in de dagdagelijkse
praktijk van de 17 deelnemende projecten.

3.7.1

3.7.1.1

Aanbevelingen om de zorg van oudere patiënten met kanker in België te optimaliseren

Betreffende de screening

Over het algemeen wordt het gebruik van een geriatrisch screeningsinstrument bij oudere patiënten
met kanker aanbevolen door alle projecten.
In het bijzonder:
-

Projecten 1, 25 en 38 pleiten voor een systematische geriatrische screening bij alle patiënten
ouder dan 70 jaar waarbij er een therapiebeslissing dient genomen te worden.

-

Projecten 6, 34 en 53 pleiten voor een systematische geriatrische screening bij alle patiënten
vanaf 75 jaar waarbij een therapeutische beslissing dient genomen te worden.

De meerderheid van de projecten (1, 12, 13, 21, 24, 29, 34, 38, 50, 53 en 56) bevelen het gebruik van
de G8 als screeningsinstrument aan.
In het bijzonder:
-

Project 21 stelt dat G8 en SEGA relevant zijn voor het detecteren van patiënten met een risico
op geriatrische problemen.

-

In project 13 werd een dubbele screening uitgevoerd: eerst G8 gevolgd door SEGA. Er werd
besloten dat een tweevoudige screening beter die patiënten kan selecteren waarbij een
multidisciplinaire GE noodzakelijk is.

-

Project 24 oordeelt dat de geriatrische screening idealiter wordt uitgevoerd door de huisarts.

-

Project 17 pleit voor de uitvoering van de screening door de oncogeriatrisch verpleegkundige
in samenwerking met de oncologen en de geriaters.
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-

Project 27 wenst een uniform screeningsinstrument.

-

Project 10 raadt het gebruik van de GFI aan als screeningsinstrument.

3.7.1.2

Betreffende de geriatrische evaluatie

Over het algemeen raden alle projecten een GE aan indien het geriatrisch screeningsinstrument
abnormaal is.
In het bijzonder:
-

De projecten 17, 24, 34, 53 en 56 raden aan om een gestandaardiseerde
multidimensionele GE te laten uitvoeren door een hiervoor opgeleide zorgverlener (bij
voorkeur een verpleegkundige).

-

De projecten 10, 12, 13, 21 en 50 raden aan dat de GE uitgevoerd wordt door een
geriatrisch team (GDZ of ILG).

-

Project 41 raadt een GE aan voor elke risicopatiënt op vraag van de verantwoordelijke arts.

-

Project 1 raadt aan dat frèle patiënten van 80 jaar of ouder steeds gezien worden door een
geriater en dat een gestandaardiseerde GE uitgevoerd wordt bij elke oudere patiënt met
kanker in stadium IV of snel evoluerende ziekte.

-

Projecten 29 en 53 denken dat het interessant zou zijn om tot een Belgische, of zelfs
internationale, consensus te komen aangaande de verschillende schalen van de GE.

3.7.1.3

Betreffende de therapiebeslissingen

Alle projecten raden aan om rekening te houden met de resultaten van de screening en de GE bij de
beslissingen over de oncologische behandeling bij frèle oudere patiënten met kanker.
In het bijzonder:
-

Projecten 12 en 53 stellen een oncogeriatrisch verslag voor (onafhankelijk van het MOC
verslag) dat advies geeft over de voorgestelde oncologische behandeling tijdens de MOC
alsook over de uit te voeren aangepaste geriatrische interventies.
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-

Project 24 raadt aan om de mening van de patiënt te vragen aangaande de voorgestelde
oncologische behandeling.

3.7.1.4

Betreffende de opvolging

Alle projecten raden een follow-up aan bij frèle oudere patiënten met kanker.
Dergelijke follow-up is essentieel voor het opvolgen van de algemene toestand van de patiënt (1, 25
en 53) en om na te gaan of de voorgestelde geriatrische interventies ook werden uitgevoerd (25, 38
en 53).
De voorgestelde praktische regelingen van dergelijke follow-up zijn meervoudig en verschillend:
-

In samenwerking met de coördinator van het oncologisch zorgprogramma en de LG (13).

-

In samenwerking met de eerstelijnszorg: huisarts, thuisverpleegkundigen, … (17, 34, 53).

-

Via een gemeenschappelijke consultatie met de oncologich verpleegkundige en de geriatrisch
verpleegkundige, doch dit lijkt praktisch zeer moeilijk (6).

-

Regelmatig (28, 29)

-

Driemaandelijks (29, 41, 56)

-

Na 3 maand en nadien in geval van herval of in geval van achteruitgang van de algmene
toestand.

-

Op vraag (12)

-

Telefonisch of wanneer de patiënt zich opnieuw presenteert in het ziekenhuis (34)

-

Tijdens de behandeling, via een evaluatie op het GDZ.

-

Korte evaluatie (56)

-

Met behulp van de sociale dienst om de patiënten te herinneren aan hun afspraak (41).

De resultaten van de "survey" tonen aan dat er op het gebied van follow-up nog mogelijkheden zijn
tot verbetering, met name op het vlak van het opvolgen van de uitvoering van de geriatrische
interventies.
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3.7.1.5

Betreffende de communicatie van de resultaten

De meerderheid van de projecten (1, 6, 10, 12, 13, 17, 21, 25, 28, 34, 38, 53) raadt aan om de resultaten
van de screening en de GE snel ter beschikking te stellen via het elektronisch medisch dossier (EMD).
Praktische manieren voorgesteld door sommige projecten:
-

Oncogeriatrisch verslag, hetzij afzonderlijk, hetzij geïntegreerd in het MOC verslag dat
verzonden wordt naar de behandelend kankerspecialist en naar de huisarts (1, 6, 25, 29,
34 en 53).

-

Persoonlijk contact (12)

De resultaten van de "survey" tonen aan dat de behandelende kankerspecialisten niet altijd op tijd
over de resultaten van de screening en de GE beschikken. De GE binnen oncologie dient vroegtijdig in
het klinisch traject van de patiënt te gebeuren opdat alle gegevens beschikbaar zijn op het ogenblik
van de therapiebeslissing.

3.7.1.6

Betreffende het multidisciplinair oncologisch consult (MOC)

Alle projecten raden aan dat de resultaten van de GE beschikbaar zouden zijn op de MOC wanneer de
patiënt besproken wordt.
In het bijzonder:
-

Projecten 1, 13 en 53 raden een oncogeriatrische MOC aan. Project 53 raadt aan dat deze
wekelijks plaats vindt.

-

Een groot aantal projecten (6, 10, 12, 21, 24, 25, 29, 34, 38 en 41) raadt aan dat een lid van het
(onco)geriatrisch team (bij voorkeur een geriater) aanwezig is op op alle MOC’s, maar
projecten 6 en 12 bevestigen dat dit praktisch zeer moeilijk realiseerbaar is.
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3.7.1.7

-

Andere

Project 56 raadt aan om de impact van de geriatrische resultaten op het risico van vermijdbare
neveneffecten te evalueren (CRASH score).

-

Project 38 stelt de financiering van een voltijds equivalent als oncogeriatrisch coördinator voor
in elke instelling.

-

3.7.2

Project 10 raadt de integratie aan van de oncogeriatrie in het ILG.

Aanbevelingen voor de optimalisatie van de implementatie van screening en geriatrische
evaluatie in de dagdagelijkse praktijk

3.7.2.1

Betreffende de organisatie op het niveau van het ziekenhuis

De voorstellen zijn meervoudig en verschillend:
-

Projecten 1, 21 en 25 stellen voor om de screening van ambulante patiënten uit te laten
voeren door een oncologisch verpleegkundige (bvb de oncologische zorgcoördinator) of
door de kankerspecialist.

-

Project 56 wenst het gebruik van de G8 uit te breiden naar alle tumortypes op alle sites.

-

Project 24 stelt voor om de screening en de gestandaardiseerde GE uit te voeren bij alle
patiënten vanaf 75 jaar.

-

Projecten 1, 25, 38 en 53 stellen voor de gestandardiseerde GE uit te voeren door een
zorgverlener (bij voorkeur een verpleegkundige), opgeleid in en toegewijd aan de
oncogeriatrie.

-

Project 4 raadt aan dat de GE uitgevoerd wordt door een zorgverlener behorende tot de
ILG.

-

Project 21 stelt voor dat de GE uitgevoerd wordt in het GDZ.

-

Project 1 stelt dat de GE uitgevoerd kan worden door een oncogeriatrisch
verpleegkundige, de ILG of in het GDZ.

-

Project 28 stelt de integratie voor van het oncogeriatrisch zorgpad in het klinisch
oncologisch zorgpad.
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-

Project 28 en 53 raden geïnformatiseerde, gestandaardiseerde en universele (bij voorkeur
wetenschappelijk gevalideerde) instrumenten aan waardoor automatisch een databank
wordt gegenereerd voor screening en de gestandaardiseerde GE.

-

Project 13 stelt voor om een oncogeriatrische MOC te organiseren.

-

Project 10 wil de oncogeriatrie integreren in de ILG

Overige aanbevelingen:

3.7.2.2

-

Goede communicatie tussen de verschillende diensten (28, 50)

-

Ondersteuning vanuit de directie (29)

-

Vorming van personeel (29)

-

Informatiecampagne voor personeel en huisartsen (41)

Betreffende de organisatie op nationaal niveau

De voorstellen zijn eveneens meervoudig en verschillend:
-

Projecten 28, 34 en 53 raden aan om een nationale consensus te vinden op het gebied van
screening en GE.

-

Project 53 raadt een systematische screening aan van alle patiënten met kanker ouder dan
75 jaar in alle Belgische ziekenhuizen.

-

Project 50 raadt een vergoeding aan voor een multidimensionele GE uitgevoerd door een
geriatrische equipe.

-

Projecten 6, 10, 25 en 56 raden aan om de communicatie te bevorderen tussen de
behandelende geneesheer en de zorgverleners van de eerste lijn.

-

Project 41 vraagt om de rol van de geriatrische equipe binnen de oncogeriatrie duidelijk te
definiëren.

-

Projecten 12 en 21 wensen oncogeriatrische richtlijnen bestemd voor kankerspecialisten en
geriaters.

-

Project 17 wenst een gestructureerd project onder de leiding van de FOD Volksgezondheid.

-

Project 38 raadt financiering aan om een voltijdse oncogeriatrisch verpleegkundige aan te
stellen in elk Belgisch ziekenhuis.
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-

Projecten 13 en 29 wensen (via het wetenschappelijk comité) ontmoetingen met andere
ziekenuizen op het gebied van de oncogeriatrie te behouden ten einde ervaringen uit te
wisselen.

3.7.2.3

Betreffende de financiering

Alle projecten wensen een structurele financiering
-

Deze financiering kan verlopen via de reeds bestaande geriatrische structuren (2, 6, 10, 13, 21,
41, 50 en 53) door ondere andere rekening te houden met het aantal oudere patiënten
besproken op MOC’s.

-

De structurele financiering moet toelaten om een zorgverlener (bij voorkeur een
verpleegkundige), toegewijd aan de oncogeriatrie, te behouden of aan te stellen (1, 12, 17, 25,
29, 38, 53 en 56).

-

Project 56 vraagt een financiële erkenning voor oncologen betrokken in de oncogeriatrie.

-

Projecten 25, 50 en 53 zijn eveneens voorstander van een derde fase binnen het Kankerplan.

3.7.2.4

-

Overige

Project 56 raadt een evaluatie aan van de impact van een oncogeriatrisch programma op
farmaco-economisch vlak.

-

Project 24 kijkt uit naar het oncogeriatrisch symposium in de herfst van 2015.

-

Project 10 pleit voor een legaal kader om de oncogeriatrie te implementeren op lange termijn.
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4 Rapport van de minimale wetenschappelijke
gegevens van de projecten 2012-2015

Datum: december 2015

Auteurs:
-

Cliniques Universitaires Saint- Luc: Frank Cornelis, Pascale Cornette, Ramona Moor

-

UZ Leuven: Hans Wildiers, Koen Milisen, Johan Flamaing, Cindy Kenis

-

UZ Brussel: Lore Decoster, Katrien Van Puyvelde, Godelieve Conings, Nathalie Vande Walle
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4.1 Afkortingen

CGA
GE
N
ITT
GFI
GRP
ISAR
SEGA

COMPREHENSIVE GERIATRIC ASSESSMENT
GERIATRISCHE EVALUATIE
NUMMER
INTENT TO TREAT
GRONINGEN FRAILTY INDICATOR
GERIATRISCH RISICOPROFIEL INSTRUMENT
IDENTIFICATION OF SENIORS AT RISK
SHORT EMERGENCY GERIATRIC ASSESSMENT
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4.2 Algemeen

In totaal includeerden de 17 projecten van het Kankerplan - Actie 24 periode 2012-2015 7419
patiënten (100%) in de minimale wetenschappelijke databank. De inclusieperiode liep van 1 juli 2012
tot en met 31 maart 2014. De «flowchart» en het «case report form» bevinden zich respectievelijk in
bijlage 1 en bijlage 2.

Opmerking: gezien het groot aantal ontbrekende gegevens bij de follow-up na 3 maanden, dienen de
resultaten hierover met enige voorzichtigheid bekeken te worden.
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4.3 Resultaten betreffende de totale populatie

4.3.1

Screening van ‘frailty’

Bij alle patiënten werd een geriatrische screening uitgevoerd.
71.2% (N=5284) van de patiënten vertoonden een afwijkend resultaat op de screening (positieve
screening = abnormaal) en 28.6% (N=2121) van de patiënten vertoonden een goed resultaat op de
screening (negatieve screening = normaal).

TABLE 1
PATIENTS DISPOSITION
ALL PATIENTS
- screening
patients

Population

4.3.2

(normal)

(abnormal)

Total

N=2121

N=5284

N=7419

2121

5284

7419

2121 (28.6%)

5284 (71.2%)

7419 (100.0%)

Patients screened
Patients included (ITT-population)

+ screening
patients

Meest gebruikte screeningsinstrument

De G8 werd bij 85.8% van de patiënten gebruikt als screeningsinstrument.
TABLE 2
SCREENING TOOL
ALL PATIENTS

Screening tool

COMBINATION
G8
GFI
GRP
ISAR
SEGA
NA
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Total
N=7419
440 (5.9%)
6366 (85.8%)
244 (3.3%)
217 (2.9%)
24 (0.3%)
125 (1.7%)
3 (0.0%)

4.3.3

Geslacht en leeftijd

Er werden 54.2% vrouwelijke en 44.9% mannelijke patiënten geïncludeerd.
In de totale populatie was de gemiddelde leeftijd 79.1 jaar. In de subpopulaties met een positieve en
een negatieve screening was de gemiddelde leeftijd respectievelijk 80 jaar en 76.8 jaar.

Gender

Age at inclusion, years

FEMALE
MALE
NA
N
Mean
SD
Median
Min
Max
Missing

TABLE 3
DEMOGRAPHICS
ITT-POPULATION
- screening patients
+ screening patients
N=2121
N=5284
1101 (51.9%)
2914 (55.1%)
968 (45.6%)
2359 (44.6%)
52 (2.5%)
11 (0.2%)
2058
5128
76.8
80.0
4.84
5.73
76.0
80.0
70
70
95
100
63
156
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Total
N=7419
4022 (54.2%)
3334 (44.9%)
63 (0.8%)
7197
79.1
5.68
79.0
70
100
222

4.3.4

Diagnose

87.1% van de patiënten had een solide tumor en 9.3% een hematologische maligniteit.
De vier meest frequente tumoren waren digestieve tumoren (32.9%), borstkanker (22.6%), urologische
tumoren (15.4%) en thoracale tumoren (12.2%).
TABLE 4.1.
DIAGNOSIS INFORMATION
ITT-POPULATION

Tumour type

If carcinoma, primary location

CARCINOMA
HEMATOLOGIC MALIGNANCY
NA
DIGESTIVE SYSTEM
BREAST
GENITOURINARY SITES
THORAX
GYNECOLOGIC SITES
HEAD AND NECK
CUP
CENTRAL NERVOUS SYSTEM
MUSCULOSKELETAL SITES
SKIN
OPHTHALMIC SITES
NR
NA
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Total
N=7419
6464 (87.1%)
691 (9.3%)
264 (3.6%)
2129 (32.9%)
1461 (22.6%)
993 (15.4%)
787 (12.2%)
480 (7.4%)
277 (4.3%)
69 (1.1%)
60 (0.9%)
48 (0.7%)
140 (2.2%)
3 (0.0%)
15 (0.2%)
2 (0.0%)

4.3.5

Tumor stadium

Tumor stadium bij inclusie:
•

stadium I: 12.4%,

•

stadium II: 17.1%,

•

stadium III: 18.0%,

•

stadium IV: 29.4%.

Het valt op dat in de subpopulatie van patiënten met een positieve screening, meer dan één derde van
de patiënten (33.7%) een stadium IV tumor had bij inclusie.

Tumour stage

I
II
III
IV
NR
NA

TABLE 4.2.
DIAGNOSIS INFORMATION
ITT-POPULATION
- screening patients
+ screening patients
N=2121
N=5284
373 (17.6%)
545 (10.3%)
447 (21.1%)
818 (15.5%)
372 (17.5%)
964 (18.2%)
400 (18.9%)
1781 (33.7%)
96 (4.5%)
413 (7.8%)
433 (20.4%)
763 (14.5%)
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Total
N=7419
918 (12.4%)
1266 (17.1%)
1338 (18.0%)
2183 (29.4%)
509 (6.9%)
1205 (16.2%)

4.3.6

Behandeling

Alle soorten behandelingen werden toegepast: chirurgie (44.3% van de patiënten), chemotherapie
(40.5% van de patiënten), radiotherapie (25.5% van de patiënten), hormoontherapie (15.2% van de
patiënten), overige (9.1% van de patiënten).
TABLE 5
TREATMENT INFORMATION
ITT-POPULATION

Surgery

NO
YES
NA
NO
YES
NA
NO
YES
NA
NO
YES
NA
NO
YES
NA

Chemotherapy

Radiotherapy

Hormonal therapy

Other treatment modalities

66

Total
N=7419
3667 (49.4%)
3284 (44.3%)
468 (6.3%)
3938 (53.1%)
3007 (40.5%)
474 (6.4%)
4964 (66.9%)
1895 (25.5%)
560 (7.5%)
5705 (76.9%)
1130 (15.2%)
584 (7.9%)
5995 (80.8%)
673 (9.1%)
751 (10.1%)

4.3.7

Verblijfplaats

•

Bij inclusie: De grote meerderheid van de patiënten (89.0%) woonde thuis (licht blauw),
slechts 6.4% van de patiënten woonden in een verzorgingsinstelling (donker blauw).

Living situation

TABLE 6.1.
LIVING SITUATION AT BASELINE
ITT-POPULATION
- screening
patients
N=2121
HOME - ALONE
535 (25.2%)
HOME WITH FAMILY MEMBER
81 (3.8%)
HOME WITH PARTNER
1199 (56.5%)
INSTITUTION
38 (1.8%)
SERVICE FLAT
12 (0.6%)
OTHER
9 (0.4%)
M
8 (0.4%)
NA
239 (1.3%)
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+ screening
patients
N=5284
1860 (35.2%)
405 (7.7%)
2513 (47.6%)
316 (6.0%)
103 (1.9%)
44 (0.8%)
5 (0.1%)
38 (0.7%)

Total
N=7419
2399 (32.3%)
486 (6.6%)
3719 (50.1%)
355 (4.8%)
115 (1.6%)
53 (0.7%)
13 (0.2%)
279 (3.8%)

•

Bij de follow-up na 3 maanden (N=4481):
o

Bij 88.6% van de patiënten is de woonsituatie niet veranderd (diagonaal).

o

Bij slechts 11.3% van de patiënten is de woonsituatie veranderd.

o

102 patiënten die bij de inclusie alleen thuis woonden, verbleven bij de follow-up in
een verzorgingsinstelling.

Status at baseline, %

HOMEALONE
HOME ALONE
HOME WITH
FAMILY
MEMBER
HOME WITH
PARTNER
INSTITUTION
OTHER
SERVICE FLAT
M
Total

1221
27.2%
16
0.4%
78
1.7%
2
0.0%
3
0.1%
2
0.0%
1
0.0%
1323

TABLE 6.2.
LIVING SITUATION : CHANGE FROM BASELINE
ITT-POPULATION
Status at follow-up, %
HOME WITH HOME WITH INSTITUTION
OTHER
FAMILY
PARTNER
MEMBER
43
35
102
39
1.0%
0.8%
2.3%
0.9%
237
25
6
8
5.3%
0.6%
0.1%
0.2%
35
0.8%
2
0,0%
2
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
319

2277
50.8%
2
0.0%
0
0.0%
4
0.1%
4
0.1%
2347

41
0.9%
168
3.7%
7
0.2%
8
0.2%
0
0.0%
332
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18
0.4%
5
0.1%
21
0.5%
1
0.0%
0
0.0%
92

SERVICE FLAT

Total

9
0.2%
0
0.0%

1449

6
0.1%
2
0.0%
1
0.0%
50
1.1%
0
0.0%
68

2455

292

181
34
65
5
4481*

4.3.8

Professionele thuiszorg

•

Bij inclusie: 49.2% van de patiënten had geen professionele thuiszorg, 45.7% wel. De
professionele thuiszorg is meer aanwezig bij de patiënten met een positieve screening
(51.1%) dan bij de patiënten met een negatieve screening (32.2%).

TABLE 7.1.
PROFESSIONAL HOMECARE AT BASELINE
ITT-POPULATION
- screening
+ screening
patients
patients
N=2121
N=5284
Professional homecare
NO
1188 (56.0%)
2458 (46.5%)
YES
684 (32.2%)
2701 (51.1%)
NA
246 (11.6%)
120 (2.3%)
M
3 (0.1%)
5 (0.1%)
If professional homecare, nurse at home
NO
555 (81.1%)
1558 (57.7%)
YES
124 (18.1%)
1080 (40.0%)
NA
5 (0.7%)
63 (2.3%)
If professional homecare, help at home
NO
616 (90.1%)
2082 (77.1%)
YES
62 (9.1%)
527 (19.5%)
NA
6 (0.9%)
92 (3.4%)
If professional homecare, meals delivery
NO
645 (94.3%)
2188 (81.0%)
YES
33 (4.8%)
426 (15.8%)
NA
6 (0.9%)
87 (3.2%)
If professional homecare, help for cleaning NO
123 (18.0%)
686 (25.4%)
YES
560 (81.9%)
1976 (73.2%)
NA
1 (0.1%)
39 (1.4%)
If professional homecare, other type
NO
574 (83.9%)
2162 (80.0%)
YES
102 (14.9%)
387 (14.3%)
NA
8 (1.2%)
152 (5.6%)
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Total
N=7419
3650 (49.2%)
3391 (45.7%)
370 (5.0%)
8 (0.1%)
2114 (62.3%)
1208 (35.6%)
69 (2.0%)
2703 (79.7%)
589 (17.4%)
99 (2.9%)
2837 (83.7%)
460 (13.6%)
94 (2.8%)
810 (23.9%)
2541 (74.9%)
40 (1.2%)
2741 (80.8%)
489 (14.4%)
161 (2.8%)

•

Bij de follow up na 3 maanden (N =4361):
o

Geen verandering in de professionele thuiszorg bij 78.6% van de patiënten (licht
blauw)

o

Verandering van de professionele thuiszorg bij 21.3% van de patiënten (donker

Professional
homecare at
baseline

blauw)
TABLE 7.2.
PROFESSIONAL HOMECARE AT 3-MONTHS FOLLOW-UP : CHANGE FROM BASELINE
ITT-POPULATION
Professional homecare at follow-up
NO
YES
Total
NO
1693 (38.8%)
554 (12.7%)
2247
YES
377 (8.6%)
1737 (39.8%)
2114
Total
2070
2291
4361
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4.3.9

Kwaliteit van leven
•

Bij inclusie: de gemiddelde levenskwaliteit score bedroeg:
o

55.4% in de algemene populatie

o

53.8% in de subpopulatie met positieve screening

o

68.8% in de subpopulatie met negatieve screening

TABLE 8
QUALITY OF LIFE (QOL) : TRANSFORMED SCORES AND CHANGE FROM BASELINE
ITT-POPULATION
- screening
+ screening
patients
patients
N=2121
N=5284
Baseline transformed global QOL score
N
517
4138
Mean
68.8
53.8
SD
19.88
22.85
Median
66.7
50.0
Min
0
0
Max
100
100
Missing
1604
1146
At 3-months follow-up, transformed global
N
1256
2468
QOL score
Mean
68.6
58.3
SD
20.37
22.58
Median
66.7
58.3
Min
0
0
Max
100
100
Missing
865
2816
Change from baseline in transformed global
N
315
2298
QOL score
Mean
-2.6
1.5
SD
22.91
26.23
Median
0.0
0.0
Min
-75
-92
Max
67
83
Missing
1806
2986
Statistical test (ITT-population), change from
95%CL
[-5.19--0.11]
[0.43-2.58]
baseline in QOL
p-value
0.041
0.006
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Total
N=7419
4665
55.4
23.05
50.0
0
100
2754
3727
61.8
22.39
66.7
0
100
3692
2615
1.0
25.91
0.0
-92
83
4804
[0.0-2.0]
0.042

•

•

Bij de follow-up na 3 maanden: de gemiddelde levenskwaliteit score bedroeg:
o

61.8% in de algemene populatie

o

58.3% in de subpopulatie met positieve screening

o

68.6% in de subpopulatie met negatieve screening

De geobserveerde veranderingen in de levenskwaliteit score tussen de inclusie en de
follow-up na 3 maanden waren statistisch significant:
o

De algemene populatie vertoonde een gemiddelde toename van 1.0%

o

De subpopulatie met een positieve screening vertoonde een gemiddelde toename
van 1.5%

o

De subpopulatie met negatieve screening vertoonde een gemiddelde afname van
2.6%
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4.3.10 Algemene overlevingscurve voor alle geïncludeerde patiënten volgens het resultaat van de
screening (positief/negatief)

De subpopulatie met een negatieve screening lijkt een betere algemene overleving te hebben dan de
subpopulatie met een positieve screening.
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4.4 Resultaten betreffende de patiënten (N=5284) met een hoog risico op
geriatrische problemen volgens de screening

•

De geriatrische evaluatie detecteert problemen bij 90.0% (N=4754) van de patiënten.

•

Bij 74.6% (N=3944) van de patiënten waar problemen werden gedetecteerd, werden er
adviezen geformuleerd.
TABLE 9.1.
PROBLEMS DETECTED BY GA AND ADVICES RECOMMENDED
ITT-GERIATRIC SCREENING+ SUBSET POPULATION

Problems detected following GA

NO
YES
NA
NO
YES
NA

If so, advices suggested following GA

•

Total
N=5284
242 (4.6%)
4754 (90.0%)
288 (5.5%)
803 (15.2%)
3944 (74.6%)
7 (0.1%)

Bij inclusie: voor de patiënten met adviezen is de mediaan gelijk aan 2 adviezen.
TABLE 9.2.
GERIATRIC INTERVENTIONS RECOMMENDED FOLLOWING CGA
ITT-GERIATRIC SCREENING+ SUBSET PATIENTS WITH ADVICES*

If advices suggested following GA, number per patient
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N
Mean
SD
Median
Min
Max
NA

Total
N=3944
3842
2.5
1.34
2.0
0
9
102

•

De 3 meest voorgestelde adviezen die geformuleerd werden aan de hand van de geriatrische
evaluatie zijn: diëtist (bij 63.5% van de patiënten) voor het voedingsdomein, sociaal assistent
(bij 30.2% van de patiënten) voor het sociaal domein en de psycholoog (bij 27.8% van de
patiënten) voor het psychologisch domein.

TABLE 9.3.
GERIATRIC INTERVENTIONS: MOST FREQUENT ADVICE RECOMMENDED BY ISSUE
ITT-GERIATRIC SCREENING+ SUBSET PATIENTS WITH ADVICES
Total
N=3944
Nutrition issue, health care worker
Dietician
2504 (63.5%)
Social issue, health care worker
Social worker
1192 (30.2%)
Depression, health care worker
Psychologist
1095 (27.8%)
Functional issue, health care worker
Social worker
726 (18.4%)
Falls issue, health care worker
Physiotherapist
347 (8.8%)
Other issues, health care worker
Other
281 (7.1%)
Cognitive issue, health care worker
Referral to Memory Clinic
256 (6.5%)
Pain issue, health care worker
Other physician
158 (4.0%)
Fatigue, health care worker
Internal geriatric liaison team
127 (3.2%)

•

Bij de follow-up na 3 maanden was de mediaan van het aantal uitgevoerde adviezen gelijk aan
1 advies.

TABLE 9.4.
GERIATRIC INTERVENTIONS ACTUALLY IMPLEMENTED
ITT-GERIATRIC SCREENING+ SUBSET PATIENTS WITH ADVICES RECOMMENDED
Total
N=3944
Advices implemented at 3-month follow-up, per
N
2269
patient
Mean
1.7
SD
1.04
Median
1.0
Min
0
Max
9
NA
1675
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•

Bij 25.2% van de patiënten werden alle adviezen geïmplementeerd op het moment van de
follow-up na 3 maanden.

TABLE 9.5.
GERIATRIC INTERVENTIONS ACTUALLY IMPLEMENTED VERSUS INTERVENTIONS RECOMMENDED AT BASELINE
ITT-GERIATRIC SCREENING+ SUBSET PATIENTS WITH ADVICES RECOMMENDED
Total
N=3944
Implementation of suggested advices
Advices still to be implemented
1203 (30.5%)
All advices were implemented
993 (25.2%)
More advices implemented than suggested
42 (1.1%)
NA
1706 (43.3%)
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4.5 Bijlagen
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4.5.1

Bijlage 1: Flowchart
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4.5.2

Bijlage 2: Case report form
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KPC_24_B_026
Minimale wetenschappelijke gegevens

Algemene informatie

De ‘minimale wetenschappelijke gegevens’ worden verzameld voor alle patiënten die geïncludeerd worden in
één van de projecten van het KPC_24_A van het Kankerplan 2012–2015. Deze gegevens worden gebruikt in
functie van de opdrachten die het Wetenschappelijk Comité binnen het KPC_24_B_026 van het Kankerplan 20122015 heeft gekregen.
Bij patiënten die een goede geriatrische screening hebben, zal er afhankelijk van het project niet steeds een
uitgebreide geriatrische evaluatie volgen met bijhorende adviezen / interventies. Enkel de beschikbare gegevens
dienen ingevuld te worden.
Er zijn twee documenten voor deze ‘minimale wetenschappelijke gegevens’ opgesteld:
-

Word document: kan gebruikt worden als hulpmiddel om in te vullen per individuele patiënt. Deze
documenten worden bewaard in elk centrum en moeten niet bezorgd worden aan het
Wetenschappelijk Comité.

-

Excel databank waarin de beschikbare gegevens van alle patiënten worden ingegeven.
o

Door het Wetenschappelijk Comité wordt de Excel databank op vastgelegd vooraf
gecommuniceerde tijdstippen opgevraagd (= verplicht). Deze databank is projectgebonden,
niet centrumgebonden. Voor multicentrische projecten moet intern afgesproken worden hoe
de gegevens samengebracht worden.

o

1ste werkblad bevat de baseline gegevens en het 2de werkblad de follow-up gegevens.

Bij elk item zijn diverse mogelijkheden aangegeven waarom iets wel of niet ingevuld is.
Completed (C)

Vervolledigd

Complété

Missing (M)

Ontbrekend

Manquant

Not feasible (NF)

Niet uitvoerbaar

Non réalisable

Not relevant (NR)

Niet relevant

Non pertinent

Refusal (R)

Weigering

Refus
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1.



C



M



NF



Administratieve gegevens

NR



R

Geriatrische screening
Is een geriatrische screening uitgevoerd?
 Nee
 Ja
- Specificeer het gebruikte screeningsinstrument:
 G8
 GRP
 ISAR
 VES-13
 SEGA
 GFI
 Combinatie
 Ander
- Wat was het resultaat van de geriatrische screening?
 Negatief = geen indicatie voor het uitvoeren van een uitgebreide geriatrische
evaluatie
 Positief = uitvoering van een uitgebreide geriatrische evaluatie aangewezen
Datum van geriatrische screening:

|__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

Geriatrische evaluatie (CGA)
Datum van uitgebreide geriatrische evaluatie:

|__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

Follow-up
(indien mogelijk: tussen 10-14 weken na geriatrische screening / evaluatie)
Datum van follow-up:

|__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
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2.

Baseline

2.1. Sociale gegevens



C






Leeftijd
Geboortedatum

………………jaar



Geslacht




Mannelijk
Vrouwelijk



Woonsituatie



Thuis:
 alleen
 met partner
 met familielid
Service flat
Woon- en zorgcentrum (WZC)
Andere:……………………..

M





NF



R

|__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|






NR




Professionele thuiszorg

Nee
Ja: specificeer:
 Thuisverpleging
 Gezinshulp
 Maaltijden aan huis
 Poetsdienst
 Andere: ……………………………………………………….
2.2. Kwaliteit van leven



C



M



NF



NR



R

Wilt u voor de volgende vragen het getal tussen 1 en 7 omcirkelen dat het meest op u van toepassing is
Erg slecht
1. Hoe zou u uw algehele gezondheid
gedurende de afgelopen week beoordelen?
2. Hoe zou u uw algehele “kwaliteit van het
leven” gedurende de afgelopen week
beoordelen?
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→

Uitstekend

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

2.3. Medische gegevens



C



M



NF



NR



R

Diagnose: algemeen




Carcinoom
Hematologische maligniteit

Diagnose: carcinoom













Borst (BREAST)
Centraal zenuwstelsel (CENTRAL NERVOUS SYSTEM)
Digestief (DIGESTIVE SYSTEM)
Urogenitaal (GENITOURINARY SITES)
Gynaecologie (GYNECOLOGIC SITES)
Hoofd- en hals (HEAD AND NECK)
Weke delen tumoren (MUSCULOSKELETAL SITES)
Oftalmologie (OPHTHALMIC SITES)
Huid (SKIN)
Thorax (THORAX)
Ongekende primaire oorsprong (CANCER OF UNKNOWN PRIMARY ORIGIN –
CUP)

Carcinoom: staging






I
II
III
IV

2.4. Oncologische behandeling



C



M


NEE

NF



NR



R

JA

Chirurgie
Chemotherapie
Radiotherapie
Hormoontherapie
Andere
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2.5. Adviezen luik



C

1.

Zijn er door de uitvoering van de geriatrische screening / evaluatie problemen
gedetecteerd?
Indien ja, ga verder naar punt 2 / 3 / 4.

2.

3.



M



NF



NR



R

NEE

JA

NEE

JA

Zijn er voor deze problemen specifieke adviezen voorzien?

Hoeveel verschillende adviezen zijn er gegeven?*
……………………

4.

Noteer in de tabel bij de gedetecteerde problemen welke adviezen (zie lijst doorverwijzingen) zijn
gegeven op basis van de resultaten van de geriatrische screening / evaluatie.
Voor elk probleem zijn er drie mogelijkheden tot doorverwijzing voorzien (kolom A – B – C).

*bv. wanneer voor verschillende gedetecteerde problemen, het gegeven advies luidt : ‘doorverwijzing naar het
geriatrisch dagziekenhuis’, dan telt dit voor 1 gegeven advies. Wanneer voor verschillende gedetecteerde
problemen, de gegeven adviezen als volgt, luiden: ‘consult geriater’ / ‘valkliniek’ / ‘inschakeling diëtist’, dan telt
dit voor 3 adviezen.
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Tabel:
Gedetecteerd probleem

Doorverwijzingen
A

B

C

Sociaal
ADL / IADL
Vallen
Pijn
Vermoeidheid
Cognitie
Depressie
Voeding
Andere:
……………………………….

Lijst: doorverwijzingen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Consult geriater
Inschakeling van GST/interne liaison team
Inschakeling van sociaal assistent
Inschakeling van ergotherapeut
Inschakeling van kinesitherapeut
Doorverwijzing naar de valkliniek
Inschakeling van de geronto-psychiater
Inschakeling van de psycholoog
Doorverwijzing naar de geheugenkliniek
Doorverwijzing naar het geriatrisch dagziekenhuis
Inschakeling van de diëtist
Consult andere arts: specificeer: ………………………………………………………………………………………..
Andere, specificeer: ………………………………………………………………………………………………………
Andere, specificeer: ………………………………………………………………………………………………………
Andere, specificeer: ………………………………………………………………………………………………………
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3.

Follow-up

3.1. Sociale gegevens



C





Woonsituatie

M





NF





Professionele thuiszorg



R

Thuis:
 alleen
 met partner
 met familielid
Service flat
Woon- en zorgcentrum (WZC)
Andere:……………………..






NR

Nee
Ja: specificeer:
 Thuisverpleging
 Gezinshulp
 Maaltijden aan huis
 Poetsdienst
 Andere: ……………………………………………………….
3.2. Kwaliteit van leven



C



M



NF



NR



R

Wilt u voor de volgende vragen het getal tussen 1 en 7 omcirkelen dat het meest op u van toepassing is
Erg slecht
1. Hoe zou u uw algehele gezondheid
gedurende de afgelopen week beoordelen?
2. Hoe zou u uw algehele “kwaliteit van het
leven” gedurende de afgelopen week
beoordelen?
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→

Uitstekend

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

3.3. Overlijden



C



M



NF



Overlijden

NR






Nee
Ja

R

Indien ja, datum overlijden: |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

3.4. Geriatrische interventies



C



1.

Zijn er adviezen gegeven na de uitvoering van de geriatrische screening +/evaluatie om specifieke geriatrische interventies uit te voeren?
Indien ja, ga verder naar punt 2 / 3 / 4.

NEE

JA

2.

Zijn er van de gegeven adviezen, adviezen effectief uitgevoerd geweest (=
doorverwijzingen / interventies)?

NEE

JA

3.

Hoeveel verschillende adviezen zijn er uitgevoerd (cfr. lijst doorverwijzingen)?

……………………….

4.

Specificeer in de tabel (legende lijst A (doorverwijzingen) en B (interventies) voorzien op volgende
bladzijde)

M



NF



NR



R
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Lijst A: doorverwijzingen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Consult geriater
Inschakeling van GST/interne liaison team
Inschakeling van sociaal assistent
Inschakeling van ergotherapeut
Inschakeling van kinesitherapeut
Doorverwijzing naar de valkliniek
Inschakeling van de geronto-psychiater
Inschakeling van de psycholoog
Doorverwijzing naar de geheugenkliniek
Doorverwijzing naar het geriatrisch
dagziekenhuis
Inschakeling van de diëtist
Consult andere arts: specificeer:
……………………………………
Andere, specificeer: ………………………………
Andere, specificeer: ………………………………
Andere, specificeer: ………………………………

Lijst B: interventies
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
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Verandering woonsituatie : WZC
Verandering woonsituatie: service flat
Verandering woonsituatie andere,
specifieer:…………………
Uitbreiding thuishulp: thuisverpleging
Uitbreiding thuishulp : gezinshulp
Uitbreiding thuishulp: maaltijden aan huis
Uitbreiding thuishulp : poetshulp
Uitbreiding thuishulp: ziekenoppas
Uitbreiding thuishulp andere :……………………..
Revalidatie verblijf
Aanpassing woonomgeving
Technische ondersteuning
Kinesitherapie
Ergotherapie
Adviezen incontinentie
Valbilan
Preventie orthostatisme
Aanpassing medicatie
Psychologische ondersteuning
Cognitief bilan
Adviezen delirium preventie
Dieet adviezen
Voedingssupplementen
Slaapadviezen
Adviezen wondzorg
Wondzorg door verpleegkundige
Visueel bilan
Auditief bilan
Andere :…………………………………………….
Andere :…………………………………………….
Andere :…………………………………………….
Andere :…………………………………………….

Noteer bij de gedetecteerde problemen welke doorverwijzingen (nr. lijst A) hebben plaatsgevonden op basis
van de gegeven adviezen en de ingestelde interventies (nr. lijst B).
Gedetecteerd probleem

Nr lijst A

Nr lijst B

Sociaal

ADL / IADL

Vallen

Pijn

Vermoeidheid

Cognitie

Depressie

Voeding

Andere
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Nr lijst A

Nr lijst B

Nr lijst A

Nr lijst B
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5.1 Content
Introduction
Methods
Results
Conclusion



Table 1: Characteristics of Belgian hospitals participating in a GA implementation project



Table 2: Description of how geriatric screening and assessment is applied in Belgian hospitals



Table 3: Affiliations of health care professionals involved in GA



Table 4: GA implementation aspects concerning duration and communication



Table 5: Estimated percentages related to the implementation of GA in Belgian hospitals



o

Table 5a

o

Table 5b

Table 6: Results of answers to the question: “Describe the three most important barriers for
implementation of GA in daily practice?”



Table 7: Results of answers to the question: “Describe the three most important facilitators for
implementation of GA in daily practice?”



Table 1, 2, 3, 4 and 5a/b = quantitative analysis of all Belgian hospitals participating in a GA
implementation project (n=36)



Table 6 and 7 = qualitative analysis of barriers and facilitators for GA implementation in all Belgian
hospitals participating in a GA implementation project (n=36).
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5.2 Introduction

International cancer organizations recommend the use of comprehensive geriatric assessment (CGA)
for optimizing treatment plans of older patients with cancer (1-3). However, despite this
recommendation, consensus regarding the ideal CGA model in geriatric oncology has not been
formulated. Published data suggest that optimal effect of CGA requires activities in three steps (4, 5).
First, a multidimensional, interdisciplinary patient evaluation is required to identify the general health
status. This includes medical, functional, cognitive, social, nutritional and psychological parameters (6).
Since this method is time-consuming, several short screening tools have been developed and
compared in order to optimally identify patients who don’t need a full assessment (7). Second,
identified problems should trigger interdisciplinary care planning, which comprises recommending
geriatric interventions and selecting the most appropriate cancer treatment. Organizing
multidisciplinary team meetings (MDTMs) - a forum for multidisciplinary cancer teams to regularly
convene and discuss the diagnosis and treatment of patients (8) - or integrating geriatricians or health
care professionals with specific geriatric experience can be valuable for setting priorities in agreement
with the patient (9). In Belgium, a MDTM in oncology is called a MOC (Multidisciplinary Oncological
Consult; in Dutch: Multidisciplinair Oncologisch Consult (MOC); in French: Consultation Oncologique
Multidisciplinaire (COM)). Third, treatment plans need to be implemented. Since the majority of older
patients with cancer receive ambulatory care, there is a need for continuity of care across several
settings. Patient follow-up is essential to monitor and adjust treatment plans.
Recent literature reviews in geriatric oncology report that geriatric screening and assessment detect
impairments not identified in routine history and physical examination, influence treatment decision
making and predict treatment tolerability and overall survival in groups of homogenous and
heterogeneous cancer diagnoses (3, 10). The implementation of CGA in oncology has not yet focused
much on multidisciplinary care planning or continuity of care. Therefore, the term ‘GA’ (geriatric
assessment) has been preferred above CGA for this approach in older patients with cancer (3). In order
to create a ‘CGA’ in geriatric oncology, researchers should broaden the scope beyond geriatric
screening and assessment. However, these studies are only feasible if geriatric screening and
assessment is incorporated in daily oncology practice -an exercise that may not be underestimated,
since the gap between evidence based practice and clinical care is one of the most consistent findings
in health services research (11). So, studies on implementation of GA in daily oncology practice are
urgently required. A recent survey, describing the implementation of GA in 9 Belgian hospitals,
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identified that improving availability of GA results at the moment of treatment decision making is a
challenge (9). That study also introduced a generic term for the medical or paramedical graduate(s)
appointed to coordinate the performance of a GA, namely a ‘trained health care worker’ (THCW).

The Cancer Plan -an initiative from the Belgian, federal government in which improving geriatric
oncology care is one of the 30 aims- supports 17 different projects for tailored implementation of GA
in daily oncology practice (Cancer Plan 2012-2015). Some projects are multicentric, most of them are
monocentric. In total 36 different hospitals are involved in the 17 projects. This report describes a
performed survey to evaluate the performance of GA implementation in the 36 centres involved in the
projects of the Cancer Plan 2012-2015.

In conclusion, the main objective of this survey is:


to describe the implementation of GA in daily oncology practice,



to identify barriers and facilitators for implementing GA in this setting.
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5.3 Methods

5.3.1

Study design



A cross-sectional survey design was used.



Data were collected in May and June 2013 (8 months after onset of all 3-year projects).

5.3.2



Participants

The survey was carried out in 36 Belgian hospitals, including 12 academic and 24 nonacademic, spread over the country’s regions.



5.3.3

The principal investigator of every hospital was asked to complete a questionnaire.

Questionnaire

A new, three part questionnaire was developed.


PART 1: The first part included general information about the hospital (e.g. region; character
(i.e. academic or non-academic); number of beds and geriatric beds; number of geriatricians,
medical oncologists, hematologists, radiation-oncologists; number of total admissions,
admissions of patients aged 70 or older in the hospital and on geriatric and non-geriatric
wards, newly detected cancer cases per year, newly detected cancer cases per year in patients
aged 70 or older; and number of MDTMs).



PART 2: The second part included 37 questions in 2 categories. The first category is a bundling
of questions to identify local working methods concerning 6 topics (geriatric screening and
assessment (n=9), geriatric recommendations (n=4), MDTM (n=5), follow-up (n=3), aspects of
duration (n=3) and aspects of communication (n=3)). The second category used response
categories (0-10%/11-20%/21-40%/41-60%/61-80%/81-100%) to survey the estimated
percentage of patients in whom a specific step of the GA process was conducted (n=10).
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PART 3: The third part of the questionnaire comprised of two open-ended questions: “What
are the three most important barriers/facilitators for the implementation of GA in your
hospital?”

5.3.4

Data collection

Paper and electronic versions of the questionnaire were sent to the principal investigators. These
persons received several electronic reminders to complete the questionnaire.

5.3.5



Data analysis

Descriptive statistics (frequencies, percentages, modes, medians, means, ranges and standard
deviations) were calculated as appropriate.



5.3.6

Answers to the two open-ended questions were analyzed using conventional content analysis.

Ethical considerations

This survey was considered to have no ethical implications, as participation was voluntary and required
no individual patient data.
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5.4 Results

5.4.1

Sample Characteristics



All questionnaires were returned (n=36).



The main characteristics of the sample are described in table 1.

TABLE 1: Characteristics of Belgian hospitals participating in a GA implementation project
Characteristics
hospitals

of

participating

ALL responding hospitals (n=36)
Missing
n (%)
0
16 (44.4)
13 (36.1)
7 (19.4)
0
12 (33.3)
24 (66.7)
0
/
3
/
0
/
0
/
0
/
0
/
3
/

M ± SD (min-max)
Region
Flanders
/
Wallonia
/
Brussels, capitol region
/
Character
Academic
/
Non-academic
/
Number of beds
739.9 ± 444.6 (154-2500)
Number of beds on a geriatric ward
75.9 ± 43.9 (0-204)
Number of geriatricians
3.2 ± 1.6 (0-7)
Number of medical oncologists
4.0± 3.3 (1-17)
Number of hematologists
3.3 ± 3.0 (1-16)
Number of radiotherapists
4.3 ± 3.8 (0-19)
Number of all patients admitted to
28659.4 ± 21912.3(9005-130704)
the hospitala
Number of patients admitted to the 4
/
7651.0 ± 4704.1 (2764-26840)
hospital aged 70 years or oldera
7
On general geriatric wards
/
1307.4 ± 660.8(146-3041)
a
On non-geriatric wards
4
/
6493.3 ± 4403.0 (1912-25130)
Number of all new detected cancer 6
/
1350.3 ± 854.1 (291-4216)
cases in the hospitala
Number of new detected cancer 7
cases in patients aged 70 or older in
/
548.1 ± 311.0 (96-1339)
a
the hospital
Number of all MDTMs in the 2
/
1839.1 ± 1396.7 (309-7128)
hospitala
Legend: M = mean; SD = standard deviation; min = minimum; max = maximum; MDTM = multidisciplinary team
meeting
a
Numbers of the year 2011 (n = 3), 2012 (n = 27), 2011 and 2012 (n=3) or year not specified (n = 3).
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5.4.2

Practical aspects of GA implementation



Description of the implementation of geriatric screening and assessment (see table 2)



Most hospitals (55.6%) opted to conduct geriatric screening and assessment in all new cancer
cases and all patients with progressive disease or relapse. In some hospitals geriatric screening
and assessment were applied in specific tumor types only due to organizational reasons
(25.0%).



Geriatric screening and assessment were conducted in all kinds of locations with the nursing
ward as the most cited place (100%).



All hospitals used interviews to collect GA data. Twenty-five hospitals (69.5%) used other
methods (e.g. observation, self-report) as well.



Geriatric recommendations for interventions are mainly made through case review. Several
combinations of health care workers were common for case review: THCW and geriatrician
(without face-to-face contact between geriatrician and patient) (52.8%), geriatrician only (with
face-to-face contact between geriatrician and patient) (50.0%), THCW and internal geriatric
consultation team (63.9%), THCW and treating physician (61.1%).



A patient received on average two geriatric recommendations. Mostly, verification of the
patient chart was used to evaluate compliance with these recommendations (80.6%).



Almost all hospitals summarized MDTMs in a report (97.2%), which was often directly sent to
the general practitioner (85.7%).



Both face-to-face contact (83.3%) and telephone calls (66.7%) were used to conduct followup.
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TABLE 2: Description of how geriatric screening and assessment is applied in Belgian hospitals
Question
GERIATRIC SCREENING AND ASSESSMENT
What is the qualifying disease status for geriatric screening and assessment?
 70 years
 75 years
 other
What is the qualifying disease status for geriatric screening and assessment in the treatment decision making process?
 All new cancer cases, except for patients with progressive disease or relapse
 All new cancer cases and all patients with progressive disease or relapse
 All new cancer cases and preselected patients with progressive disease or relapse
 Preselected patients only
Is geriatric screening and assessment applied in specific tumor types only?
 No
 Yes
Where is the geriatric screening completed?
 Home
 Nursing ward
 Consultation
 Radiation ward
 Oncological dayclinic
 Geriatric dayclinic
 other
Where is the full geriatric assessment completed?




Nursing ward
Consultation
Radiation ward
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ALL responding
hospitals (n=36)
Missing
n (%)
0
33 (91.7)
3 (8.3)
0 (0.0)
0
2 (5.6)
20 (55.6)
7 (19.4)
7 (19.4)
0
27 (75.0)
9 (25.0)
0
1 (2.8)
36 (100.0)
25 (69.4)
8 (22.2)
19 (52.8)
14 (38.9)
2 (5.6)
0
36 (100.0)
23 (63.9)
7 (19.4)

 Oncological dayclinic
 Geriatric dayclinic
 other
What method(s) is/are used to complete a full geriatric assessment?

18 (50.0)
18 (50.0)
0 (0.0)
0

 Interview
 Observation
 Self-report
 other
How many methods are used to complete a full geriatric assessment?

36 (100.0)
23 (63.9)
9 (25.0)
6 (16.7)
0

 1
 2
 3
 4
GERIATRIC RECOMMENDATIONS
How are geriatric recommendations made/generated?

Missing
0

 Case review between the THCW and the geriatrician (no Face to face contact between geriatrician and patient)
 Case review by the geriatrician (Face to face contact with the patient)
 Case review between the THCW and the internal geriatric consultation team
 Case review on the MDTM
 Case review between the THCW and the treating physician
 Referral and case review on geriatric day clinic
 Geriatric guidelines/procedures
 Other
How many geriatric recommendations are on average given to a patient?





11 (30.6)
13 (36.1)
11 (30.6)
1 (2.8)
n (%)
19 (52.8)
18 (50.0)
23 (63.9)
15 (41.7)
22 (61.1)
14 (38.9)
11 (30.6)
2(5.6)

0
5 (13.9)
15 (41.7)
12 (33.3)
4 (11.1)

1 geriatric recommendation
2 geriatric recommendations
3 geriatric recommendations
4 geriatric recommendations

100

 5 geriatric recommendations or more
What method is used to evaluate the implementation of given geriatric recommendations?
 Verification of the patient chart
 Contact with the treating physician
 Contact with the patient
 Contact with other health care professionals (employed in the hospital)
 Contact with the general practitioner
 Other
MULTIDISCIPLINARY TEAM MEETING
Is the MDTM summarized in a MDTM report?
 No
 Yes
Does the geriatrician receive the MDTM report?

Missing
0

29 (80.6)
10 (27.8)
21 (58.3)
22 (61.1)
9 (25.0)
6 (16.7)
n (%)

1
29 (82.9)
6 (17.1)
1

 No
 Yes
Do the involved health care professionals organize a MDTM for older cancer patients only?

5 (14.3)
30 (85.7)
0

No
Yes: how frequent is a MDTM specifically for older cancer patients organized?
o On demand
o Every week
o Once every two weeks
o other
Missing
0

FOLLOW-UP
What method is used to conduct the follow-up?


0

1 (2.8)
35 (97.2)

 No
 Yes
Does the general practitioner receive the MDTM report?




0 (0.0)

32 (88.9)
4 (11.1)
0
4 (100.0)
0
0
n (%)
30 (83.3)

Face to face contact
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 Telephone
 E-mail
 Other
What is the content of the follow-up?

24 (66.7)
8 (22.2)
0 (0.0)
5

0 (0.0)
 Geriatric screening only
9 (29.0)
 Geriatric screening and full geriatric assessment if necessary
16 (51.6)
 Full geriatric assessment without geriatric screening
6 (19.4)
 Other
The median or mode is marked when appropriate. The median describes the central tendency of ordinal data. The mode describes the central tendency of nominal data.
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5.4.3



Overview of the health care workers involved in the GA implementation

Table 3 shows that implementation of GA in oncology practice is a matter of both the oncology
and the geriatric department.



More than half of hospitals managed to involve both departments in one or more GA steps.

TABLE 3. Affiliations of health care professionals involved in GA
Elements of GA Affiliation n (%)
based
treatment ALL responding hospitals (n=36)
Missing
ONCOLOGY
GERIATRICSS
decision making
Screening
1
29 (82.9)
26 (74.3)
Full GA
1
21 (60.0)
26 (74.3)
Geriatric
0
29 (80.1)
25 (69.4)
recommendations
Follow-up
6
21 (72.4)
17 (56.7)
GA = geriatric assessment; MDTM = multidisciplinary team meeting;
geriatric liaison
GERIATRICSS = Geriatric department with GDC and IGL.
GERIATRICS* = Geriatric department with exclusion of GDC and IGL.

5.4.4



GDC

IGL

GERIATRICS*

15 (42.9)
15 (42.9)
13 (36.1)

20 (57.1)
21 (60.0)
19 (52.8)

15 (42.9)
18 (51.4)
19 (52.8)

7 (24.1)
12 (41.4) 10 (34.5)
GDC: Geriatric Day Clinic; IGL: internal

Aspects of duration and communication

Conducting a full GA (55.6%) and making GA results (72.2%) and geriatric recommendations
(55.5%) available for health care professionals were steps in the GA process, feasible within 24
hours after each previous step.



Most hospitals used at least 2 media to communicate screening results (66.7%), full GA results
(77.8%) and geriatric recommendations (86.1%) with the electronic report being the most
frequently used (83.3-94.4%).



Results are described in table 4.
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TABLE 4: GA implementation aspects concerning duration and communication

DURATION*




How many days does it take for a full GA to be conducted after
a geriatric screening?
How many days does it take for GA results to be available after
a full GA?
How many days does it take for GA recommendations to be
available after a full GA?

ALL responding hospitals (n=36)
Same day
1 day
2 days
18 (50.0)
2 (5.6)
2 (5.6)

3 days
8 (22.2)

≥4 days
6 (16.7)

NA
0 (0.0)

16 (44.4)

10 (27.8)

5 (13.9)

5 (13.9)

0 (0.0)

0 (0.0)

16 (44.4)

4 (11.1)

10 (27.8)

4 (11.1)

2 (5.6)

0 (0.0)

Paper report

Phone

Other

12 (33.3)

Face to face
contact
19 (52.8)

E-mail

9 (25.0)

Electronic
report
30 (83.3)

7 (19.4)

4 (11.1)

9 (25.0)

34 (94.4)

15 (41.7)

21 (58.3)

8 (22.2)

4 (11.1)

8 (22.2)

34 (94.4)

17 (47.2)

24 (66.7)

9 (25.0)

3 (8.3)

0
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)

1
12 (33.3)
8 (22.2)
5 (13.9)

2
10 (27.8)
10 (27.8)
13 (36.1)

3
8 (22.2)
9 (25.0)
9 (25.0)

4
5 (13.9)
9 (25.0)
8 (22.2)

5
1 (2.8)
0 (0.0)
1 (2.8)

COMMUNICATION*


What medium is used to communicate geriatric screening
results to the treating physician?
 What medium is used to communicate full GA results to the
treating physician?
 What medium is used to communicate geriatric
recommendations to the treating physician?
Communication mediums**
 Screening results
 Full GA results
 Geriatric recommendations
GA = geriatric assessment; NA = not applicable.
*The mode describes the central tendency of nominal data.
**The mean describes the central tendency of ratio data.
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5.4.5



Implementation of GA

Nine (25.0%), 7 (19.4%) and 9 (25.0%) participating hospitals reported that geriatric screening
was conducted in approximately a small minority (21-40%), half (41-60%) and a small majority
(61-80%) of patients eligible for GA, respectively.



Twenty-seven (75.0%) hospitals stated that a full GA is conducted in almost all patients (81100%) at risk according to geriatric screening.



Two third of the hospitals established to define geriatric recommendations for interventions
for a majority of patients (61-100%) after performing a full GA.



Twelve hospitals (34.3%) reported that the majority (61-100%) of geriatric recommendations
for interventions were implemented.



All percentages related to MDTMs (availability of GA results during MDTM, presence of
someone with specific oncology and geriatric knowledge during MDTM, description of GA
results/geriatric recommendations in MDTM report) were poor (mainly ranging from 0-40%).



Twenty-six (74.3%) hospitals stated that follow-up was completed in almost all patients (81100%).



Almost sixty percent of hospitals reported that new geriatric recommendations were hardly
ever (0-10%) formulated at the time of follow-up.



Detailed results concerning this paragraph can be consulted in table 5a. In table 5b the results
are described separately of hospitals with and without oncogeriatric MDTM.
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TABLE 5a: Estimated percentages related to the implementation of GA in Belgian hospitals
Estimated percentage of

ALL responding hospitals (n=36)
n (%)

Missing
0-10
11-20%
0
3 (8.3)
7 (19.4)
Patients, eligible for GA, in whom a geriatric screening is conducted
0
1 (2.8)
0 (0.0)
Patients in whom a full GA is conducted if necessary according to
geriatric screening
3 (8.3)
0 (0.0)
 Patients in whom geriatric recommendations are given after geriatric 0
screening and/or full GA
1
0 (0.0)
4 (11.4)
 Geriatric recommendations that are implemented
0
10 (27.8)
9 (25.0)
 Patients of whom geriatric screening and/or full GA results are
available during a MDTM
0
14 (38.9)
6 (16.7)
 MDTMs with at least one attendee with specific experience in the
field of oncogeriatrics?
24 (66.7)
4 (11.1)
 MDTM reports in which the GA results and/or GA recommendations 0
are described
0
13 (36.1)
1 (2.8)
 GA results and/or recommendations that are communicated to the
general practitioner.
5 (14.3)
 Patients with a systematic follow-up after a geriatric screening or full 1
GA
20 (58.8)
8 (23.5)
 Patients in whom new geriatric recommendations are formulated at 2
the time of follow-up.
GA = geriatric assessment; MDTM = multidisciplinary team meeting
The median describes the central tendency of ordinal data. Median means that there are two possible medians.
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21-40%
9 (25.0)
1 (2.8)

41-60%
7 (19.4)
1 (2.8)

61-80%
9 (25.0)
6 (16.7)

81-100%
1 (2.8)
27 (75.0)

4 (11.1)

5 (13.9)

10 (27.8)

14 (38.9)

8 (22.9)
3 (8.3)

11 (31.4)
2 (5.6)

5 (14.3)
5 (13.9)

7 (20.0)
7 (19.4)

6 (16.7)

3 (8.3)

2 (5.6)

5 (13.9)

1 (2.8)

3 (8.3)

2 (5.6)

2 (5.6)

4 (11.1)

3 (8.3)

5 (13.9)

10 (27.8)

2 (5.7)

0 (0.0)

2 (5.7)

26 (74.3)

2 (5.9)

1 (2.9)

0 (0.0)

3 (8.8)

TABLE 5b: Estimated percentages related to the implementation of GA in Belgian hospitals
Estimated percentage of



hospitals with ONCOGERIATRIC MDTM (n=4)
n
M 01121416110%
20%
40%
60%
80%
0
0
0
1
2
1

81100%
0

Patients, eligible for GA, in whom a geriatric
screening is conducted
0
0
0
0
1
3
 Patients in whom a full GA is conducted if 0
necessary according to geriatric screening
0
0
0
0
1
3
 Patients in whom geriatric recommendations are 0
given after geriatric screening and/or full GA
0
0
1
2
0
1
 Geriatric recommendations that are implemented 0
0
1
0
2
0
1
 Patients of whom geriatric screening and/or full GA 0
results are available during a MDTM
0
1
1
1
1
0
 MDTMs with at least one attendee with specific 0
experience in the field of oncogeriatrics?
3
1
0
0
0
0
 MDTM reports in which the GA results and/or GA 0
recommendations are described
0
0
1
1
0
2
 GA results and/or recommendations that are 0
communicated to the general practitioner.
0
0
0
0
4
 Patients with a systematic follow-up after a 0
geriatric screening or full GA
2
2
0
0
0
0
 Patients in whom new geriatric recommendations 0
are formulated at the time of follow-up.
GA = geriatric assessment; MDTM = multidisciplinary team meeting
The median describes the central tendency of ordinal data. Median means that there are two possible medians.
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Hospitals with GENERAL MDTM (n=32)
n
M 01121416110%
20%
40%
60%
80%
0
3
7
8
5
8

81100%
1

0

1

0

1

1

5

24

0

3

0

4

5

9

11

1
0

0
10

4
8

7
3

9
0

5
5

6
6

0

14

5

5

2

1

5

0

21

3

1

3

2

2

0

13

1

3

2

5

8

1

5

2

0

2

22

2

18

2

1

0

3

6

5.4.6

Facilitators and barriers

The 36 principal investigators of the participating hospitals wrote down 117 barriers and 92 facilitators.


BARRIERS: The majority of identified barriers for implementing GA in daily oncology practice
were organizational characteristics (53.8%), with high workload, lack of time or
financial/staffing problems (n=30) most frequently mentioned.



FACILITATORS: The facilitators most often reported were all related to collaboration (71.7%):
(i) embedding GA for cancer patients in other geriatric care structures (e.g. internal geriatric
liaison, geriatric day clinic) (n=21), (ii) appreciation of the relevance of the GA process by all
persons involved (n=14), (iii) motivation or interest among health care professionals involved
(n=10).

Results of the qualitative analysis can be consulted in table 6 (barriers) and 7 (facilitators).
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TABLE 6. Results of answers to the question: “Describe the three most important barriers for
implementation of GA in daily practice?”
BARRIERS
Response
category

Code

Description of category

number
(n=117)

KNOWLEDGE
Geriatric care

Lack of familiarity with geriatric care

4

The evidence base for geriatric
screening and assessment is discussable
Accuracy and validity of GA data are
discussable
GA implementation is hindered by
possible selection bias

5

GA implementation is hindered if
relevance of the concept is not
appreciated by all involved persons
Lack of motivation or interest with
involved health care professionals
Unfavorable image of geriatric care
hinders collaboration
GA implementation is impeded by
planning difficulties when there is a
short time period between diagnosis
and onset of therapy

9

Lack of collaboration for completing a
screening
Lack of collaboration for giving geriatric
recommendations
Lack of collaboration for completing
follow-up of patients
Lack of collaboration to refer patients

3

Lack of dialogue between involved
health care professionals
GA results and/or recommendations are
not reported in the patient chart or
these data are not (easily) accessible

4

Perception that GA implementation is
hindered when there are no THCWs to
manage the project on hospital level

4

ATTITUDES
Consensus concerning the project
 Evidence base



Accuracy and validity of
GA data
Selection bias

Collaboration
 Relevance


Motivation or interest



Image of geriatric care



Planning difficulties

Collaboration concerning
specific GA step
 Screening


Recommendations



Follow-up

3

5
3
4

a

 Referrals
Communication
 Dialogue


4

Patient chart

2
1
3

4

ORGANIZATIONAL
CHARACTERISTICS
THCW
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Geriatric care program

Absence of geriatric care program 1
impedes GA implementation in the
oncology setting
MDTM
GA implementation is hindered when 10
MDTMs are not optimally organized
Time/staffing/workload/finances GA implementation is impeded by high 30
workload or lack of time, finances
and/or staffing
Site count
Perception that implementation of GA is 6
impeded when a hospital counts several
sites
Accommodation
GA implementation is hindered by 3
inappropriate accommodation
Staff turnover
Belief that high staff turnover within 2
involved health care professionals
impedes GA implementation
Detection of eligible patients
Lack of a user-friendly method to detect 7
eligible patients
GA = geriatric assessment; THCW = trained health care worker; MDTM = multidisciplinary team meeting.
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TABLE 7. Results of answers to the question: “Describe the three most important facilitators for
implementation of GA in daily practice?”
FACILITATORS
Response
category

Code

Description of category

number
(n=92)

Geriatric care

GA implementation is facilitated when involved
health care professionals are familiar with
geriatric care

3

GA implementation is encouraged when involved
health care professionals consent with the
project

5

GA implementation is facilitated when relevance
of the concept is appreciated by all involved
persons
Motivation or interest with health care
professionals concerning GA supports its
implementation
GA implementation in facilitated when
multidisciplinary collaboration is optimally
organized
GA implementation is facilitated when the
project is embedded in other oncological care
structures (e.g. oncological clinical nurse
specialist)
GA implementation is facilitated when the
project is embedded in other geriatric care
structures (e.g. internal liaison, geriatric day
clinic)
GA implementation is supported by several
organizational levels (e.g. middle management,
board of directors)

14

Patients are spontaneously referred for geriatric
screening

2

Constructive dialogue between health care
professionals facilitates GA implementation

1

GA implementation is promoted when THCWs
are appointed to coordinate the project
Presence of a geriatric care program facilitates
GA implementation

4

KNOWLEDGE

ATTITUDES
Consensus
the project

concerning

Collaboration
 Relevance


Motivation
interest



Optimal
multidisciplinary
collaboration
Oncological care
structures



or



Geriatric care
structures



Organizational
support

Collaboration
concerning a specific
GA step
 Screening
Communication
 Dialogue

10

9

7

21

3

ORGANIZATIONAL
CHARACTERISTICS
THCW
Geriatric care program
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4

MDTM

GA implementation is facilitated when MDTMs 5
are optimally organized
Budget/finances
Availability of a project fund for financing on site 1
implementation encourages GA implementation
Information technology Implementation is facilitated when patient 3
resources
charts are electronic
GA = geriatric assessment; THCW = trained health care worker; MDTM = multidisciplinary team meeting.
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5.5 Conclusion



The implementation of GA in older patients with cancer might be more feasible when initially
started in a specific niche instead of all patients, although it remains recommended to
approach the whole population.



The number of geriatric recommendations implemented at baseline and follow-up needs to
be improved.



The complexity of implementing GA in daily oncology practice was reflected by the large
number of categories that emerged from the free-text responses. Organizational
characteristics and collaboration seem to play critical roles in the implementation of GA in
older patients with cancer.



All stakeholders, seeking to improve the implementation of GA in older patients with cancer,
should consider and address the identified barriers and facilitators.
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6.2 Objective

The main objective of the survey is to describe the implementation of geriatric assessment (GA) in daily
oncology practice and to compare the results of implementation-related aspects over time with the
survey of 2013.

6.3 Methods

6.3.1

Study design



A cross-sectional survey design was used.



Data were collected in January / February 2015.

6.3.2



Participants

The survey was carried out in 36 Belgian hospitals, including 12 academic and 24 nonacademic, spread over the country’s regions.



6.3.3



The principal investigator of every hospital was asked to complete a questionnaire.

Questionnaire

The questionnaire of the survey 2013 was used to develop a new one appropriate for this
context. This questionnaire included 32 questions in 2 categories.



The first category is a bundling of questions to identify local working methods concerning 6
topics (geriatric screening and assessment (n=6), geriatric recommendations (n=3),
multidisciplinary team meetings (MDTM) (n=5), follow-up (n=2), aspects of duration (n=3) and
aspects of communication (n=3)).
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The second category used response categories (0%/1-10%/11-20%/21-40%/41-60%/6180%/81-100%) to survey the estimated percentage of patients in whom a specific step of the
GA process was conducted (n=10).

6.3.4

Data collection

Paper and electronic versions of the questionnaire were sent to the principal investigators. These
persons received several electronic reminders to complete the questionnaire.

6.3.5

Data analysis

Descriptive statistics (frequencies, percentages, modes, medians, means) were calculated as
appropriate.

6.3.6

Ethical considerations

This survey was considered to have no ethical implications, as participation was voluntary and required
no individual patient data.
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6.4 Results

6.4.1

Sample Characteristics

All questionnaires were returned (n=36).

6.4.2

Practical aspects of GA implementation



Description of the implementation of geriatric screening and assessment (see table 1)



In some hospitals geriatric screening and assessment were applied in specific tumor types only
due to organizational reasons (19.4%).



All hospitals used interviews to collect geriatric screening and geriatric assessment data. Other
methods (e.g. self-report) to collect these data were used in eleven hospitals (30.5) for the
geriatric screening and in seventeen hospitals (47.2%) for the GA.



Geriatric recommendations for interventions are mainly made through case review. Several
combinations of healthcare workers were common for case review: THCW and geriatrician
(without face-to-face contact between geriatrician and patient) (55.6%), geriatrician only (with
face-to-face contact between geriatrician and patient) (30.6%), THCW and internal geriatric
consultation team (55.6%), THCW and treating physician (38.9%).



A patient received on average two geriatric recommendations. Mostly, verification of the
patient chart was used to evaluate compliance with these recommendations (83.3%).



Almost all hospitals summarized MDTMs in a report (97.2%), which was often directly sent to
the general practitioner (72.2%).



Both face-to-face contact (69.4%) and telephone calls (58.3%) were used to conduct followup.
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TABLE 1: Description of how geriatric screening and assessment is applied in Belgian hospitals
Question
GERIATRIC SCREENING AND ASSESSMENT
Is a geriatric screening performed in older patients with cancer?
 No
 Yes
Which screening tool is used to perform the geriatric screening?
GRP/TRST
G8
VES-13
ISAR
GFI
Other
How many different screening tools are used to complete a geriatric screening?
 1
 2
 3
 4
What method(s) is/are used to complete a geriatric screening?
 Interview
 Observation
 Self-report
 Other
How many methods are used to complete a geriatric screening?
 1
 2
 3
 4
Is geriatric screening and assessment applied in specific tumor types only?
 No
 Yes
What method(s) is/are used to complete a geriatric assessment?
 Interview
 Observation
 Self-report
 other
How many methods are used to complete a geriatric assessment?
 1
 2
 3
 4
GERIATRIC RECOMMENDATIONS
How are geriatric recommendations made/generated?

120

ALL responding
hospitals (n=36)
Missing
n (%)
0
0
36 (100)
0
8 (22.2)
32 (88.9)
1 (2.8)
7 (19.4)
1 (2.8)
5 (13.9)
0
22 (61.1)
10 (27.8)
4 (11.1)
0
0
36 (100)
9 (25)
4 (11.1)
2 (5.6)
0
25 (69.4)
7 (19.4)
4 (11.1)
0
0
29 (80.6)
7 (19.4)
0
36 (100)
16 (44.4)
4 (11.1)
3 (8.3)
0
19 (52.8)
12 (33.3)
4 (11.1)
1 (2.8)
0



Case review between the THCW and the geriatrician (no Face to face
contact between geriatrician and patient)
 Case review by the geriatrician (Face to face contact with the patient)
 Case review between the THCW and the internal geriatric consultation
team
 Case review on the MOC
 Case review between the THCW and the treating physician
 Referral and case review on geriatric day clinic
 Geriatric guidelines/procedures
 Other
How many geriatric recommendations are on average given to a patient?
 1 geriatric recommendation
 2 geriatric recommendations
 3 geriatric recommendations
 4 geriatric recommendations
 5 geriatric recommendations or more
What method is used to evaluate the accomplishment of given geriatric
recommendations?
 Verification of the patient chart
 Contact with the treating physician
 Contact with the patient
 Contact with other healthcare professionals (employed in the hospital)
 Contact with the general practitioner
 Other
How many methods are used to evaluate the accomplishment of given geriatric
recommendations?
 1
 2
 3
 4
 5
MULTIDISCIPLINARY TEAM MEETING
Who highlights the results of the geriatric screening and assessment on the
MDTM?
 THCW
 Geriatrician
 Other
Is the MOC summarized in a MOC report?

11 (30.6)
20 (55.6)
16 (44.4)
14 (38.9)
10 (27.8)
16 (44.4)
2 (5.6)
0
2 (5.6)
18 (50)
10 (27.8)
5 (13.9)
1 (2.8)
0
30 (83.3)
5 (13.9)
19 (52.8)
21 (58.3)
2 (5.6)
0
0
13 (36.1)
9 (25)
12 (33.3)
0
2 (5.6)
11
(1
missing;
10 no
one)
13 (36.1)
10 (27.8)
13 (36.1)
0

 No
 Yes
For whom is the MDTM report accessible?




20 (55.6)

1 (2.8)
35 (97.2)
1
35 (97.2)
31(86.1)
29 (80.6)

Treating physician
Geriatrician
General practitioner
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 Other
To whom is the MDTM report directly delivered?

18 (50)
0

 Treating physician
 Geriatrician
 General practitioner
 Other
Do the involved healthcare professionals organize a MDTM for older cancer
patients only?
 No
 Yes: how frequent is a MDTM specifically for older cancer patients
organized?
o On demand
o Every week
o Once every two weeks
o other
FOLLOW-UP
What method is used to conduct the follow-up?
 Face to face contact
 Telephone
 E-mail
 Other
How often a follow-up is conducted?

28 (77.8)
3 (8.3)
26 (72.2)
7 (19.4)
0
32 (88.9)
4 (11.1)
1 (2.8)
3 (8.3)
0
0
5
25 (69.4)
21 (58.3)
11 (30.6)
4 (11.1)
5

22 (61.1)
 Once
4 (11.1)
 Twice
5 (13.9)
 Several times
0
 Other
The median or mode is marked when appropriate. The median describes the central tendency of ordinal data.
The mode describes the central tendency of nominal data.

6.4.3



Aspects of duration and communication

Conducting a GA (69.5%) and making GA results (50.0%) and geriatric recommendations
(61.2%) available for healthcare professionals were steps in the GA process, feasible within 24
hours after each previous step.



Most hospitals used at least 2 media to communicate screening results (63.9%), GA results
(63.8%) and geriatric recommendations (58.3%) with the electronic report being the most
frequently used (80.6-91.7%).



Results are reported in table 2.
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TABLE 2: GA implementation aspects concerning duration and communication
DURATION*




How many days does it take for a GA to be conducted after a
geriatric screening?
How many days does it take for GA results to be available after a
GA?
How many days does it take for GA recommendations to be
available after a GA?

COMMUNICATION*
 What medium is used to communicate geriatric screening results
to the treating physician?
 What medium is used to communicate GA results to the treating
physician?
 What medium is used to communicate geriatric
recommendations to the treating physician?
Communication mediums**
 Screening results

Same day
20
(55.6)
12
(33.3)
20
(55.6)

ALL responding hospitals (n=36)
N(%)
1 day
2 days
5
4
(13.9)
(11.1)
6
9
(16.7)
(25)
2
5
(5.6)
(13.9)

Paper report

Electronic report

Phone

9
(25)
13 (36.1)

33 (91.7)

13 (36.1)

Face to face
contact
20 (55.6)

29 (80.6)

14 (38.9)

20 (55.6)

11 (30.6)

31 (86.1)

12 (33.3)

14 (38.9)

0
0

1
13 (36.1)

2
9
(25)
8
(22.2)
10 (27.8)

3
6
(16.7)
7
(19.4)
3
(8.3)



GA results

0

13 (36.1)



Geriatric recommendations

0

15 (41.7)

Legend: GA = geriatric assessment; NA = not applicable.
*The mode describes the central tendency of nominal data. **The mean describes the central tendency of ratio data.
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3 days
4
(11.1)
4
(11.1)
5
(13.9)

≥4 days
3
(8.3)
5
(13.9)
4
(11.1)

E-mail

Other

8
(22.2)
8
(22.2)
8
(22.2)
4
7
(19.4)
7
(19.4)
8
(22.2)

0
8
(22.2)
0
5
1
(2.8)
1
(2.8)
0

6.4.4



Implementation of GA

Five (13.9%), 11 (30.6%) and 8 (22.2%) participating hospitals reported that geriatric screening
was conducted in approximately a small minority (21-40%), half (41-60%) and a small majority
(61-80%) of patients eligible for GA, respectively.



Twenty-six (72.2%) hospitals stated that a full GA is conducted in almost all patients (81-100%)
at risk according to geriatric screening.



Two third of the hospitals established to define geriatric recommendations for interventions
for a majority of patients (61-100%) after performing a full GA.



Fifteen hospitals (41.7%) reported that the majority (61-100%) of geriatric recommendations
for interventions were implemented.



All percentages related to MDTMs (availability of GA results during MDTM, presence of
someone with specific oncology and geriatric knowledge during MDTM, description of GA
results/geriatric recommendations in MDTM report) were poor (mainly ranging from 0-40%).



Sixteen (44.4%) hospitals stated that follow-up was completed in almost all patients (81100%).



Almost sixty percent of hospitals reported that new geriatric recommendations were hardly
ever (0-10%) formulated at the time of follow-up.



Detailed results concerning this paragraph can be consulted in table 3a. In table 3b the results
are described separately of hospitals with and without oncogeriatric MDTM.
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Table 3a: Estimated percentages related to the implementation of GA in Belgian hospitals

-

Patients, eligible for GA, in whom a geriatric screening is conducted
Patients in whom a GA is conducted if necessary according to
geriatric screening
Patients in whom geriatric recommendations are given after
geriatric screening and/or GA
Geriatric recommendations that are accomplished
Patients of whom geriatric screening and/or GA results are
available during a MDTM*
MDTMs with at least one attendee with specific experience in the
field of oncogeriatrics?*
MDTM reports in which the GA results and/or GA
recommendations are described*
GA results and/or recommendations that are communicated to the
general practitioner.
Patients with a systematic follow-up after a geriatric screening or
GA
Patients in whom new geriatric recommendations are formulated
at the time of follow-up.
Legend: GA = geriatric assessment; MDTM = multidisciplinary team meeting
*1 missing value
The median describes the central tendency of ordinal data.

ALL responding hospitals (n=36)
n (%)
11-20%
21-40%
41-60%
8 (22.2)
5 (13.9)
11 (30.6)
0
0
1 (2.8)

0
0
0

1-10
1 (2.8)
1 (2.8)

61-80%
8 (22.2)
8 (22.2)

81-100%
3 (8.3)
26 (72.2)

0

0

0

8 (22.2)

5 (13.9)

8 (22.2)

15 (41.7)

0
2 (5.6)

2 (5.6)
5 (13.9)

4 (11.1)
6 (16.7)

7 (19.4)
5 (13.9)

8 (22.2)
4 (11.1)

10 (27.8)
6 (16.7)

5 (13.9)
7 (19.4)

10 (27.8)

3 (8.3)

4 (11.1)

3 (8.3)

6 (16.7)

2 (5.6)

7 (19.4)

14 (38.9)

8 (22.2)

4 (11.1)

1 (2.8)

4 (11.1)

3 (8.3)

1 (2.8)

12 (33.3)

2 (5.6)

2 (5.6)

3 (8.3)

6 (16.7)

3 (8.3)

8 (22.2)

5 (13.9)

1 (2.8)

0

5 (13.9)

3 (8.3)

6 (16.7)

16 (44.4)

10 (27.8)

11 (30.6)

2 (5.6)

3 (8.3)

5 (13.9)

0

0
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TABLE 3b: Estimated percentages related to the implementation of GA in Belgian hospitals (with / without MDTM)
Estimated percentage of

hospitals with ONCOGERIATRIC MDTM (n=4)
0
11121416110% 20%
40%
60%
80%
0
0
0
1
1
2
(25)
(25)
(50)
0
0
0
0
0
1
(25)
0
0
0
0
0
1
(25)
0
0
0
1
0
3
(25)
(75)
0*
0
1
0
1
0
(25)
(25)
0*
0
0
0
2
0
(50)

Patients, eligible for GA, in whom a geriatric
screening is conducted
Patients in whom a GA is conducted if
necessary according to geriatric screening
Patients in whom geriatric recommendations
are given after geriatric screening and/or GA
Geriatric recommendations that are
accomplished
Patients of whom geriatric screening and/or
GA results are available during a MDTM
MDTMs with at least one attendee with
specific experience in the field of
oncogeriatrics?
MDTM reports in which the GA results
1
0
0
1
and/or GA recommendations are described
(25)*
(25)
GA results and/or recommendations that
0
0
0
0
are communicated to the general
practitioner.
Patients with a systematic follow-up after a
0
0
0
0
geriatric screening or GA
Patients in whom new geriatric
0
0
1
1
recommendations are formulated at the
(25)
(25)
time of follow-up.
Legend: GA = geriatric assessment; MDTM = multidisciplinary team meeting

0
3
(75)
0
2
(50)
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1
(25)
0

1
(25)
0

81100%
0
3 (75)
3 (75)
0
1 (25)
1 (25)

0
1
(25)
3
(75)
0

Hospitals with GENERAL MDTM (n=32)
0
1-10%
112141-60%
20%
40%
0
1 (3.1) 8 (25)
4
10
(12.5) (31.3))
0
1
0
0
1
(3.1)
(3.1)
0
0
0
8
5 (15.6)
(25)
0
2
4
6
8 (25)
(6.3)
(12.5) (18.8)
2
5
5
5
3
(6.3)
(15.6) (15.6) (15.6)
(9.4)
10
3
4
3
4 (12.5)
(31.3)
(9.4)
(12.5)
(9.4)

6180%
6
(18.8)
7
(21.9)
7
(21.9)
7
(21.9)
6
(18.8)
2
(6.3)

81100%
3
(9.4))
23
(71.9)
12
(37.5)
5
(15.6)
6
(18.8)
6
(18.8)

13
(40.6)
12
(37.5)

8
(25)
2
(6.3)

4
(12.5)
2
(6.3)

2
(6.3)
3
(9.4)

1
(3.1)
7
(21.9)

5
(15.6)
10
(31.3)

1
(3.1)
11
(34.4)

0

5
(15.6)
0

13
(40.6)
0

1
(3.1)

0

4 (12.5)

3
(9.4)

3
(9.4)

5
(15.6)
2
(6.3)

3
(9.4)
3
(9.4)

6.4.5



Percentages of patients ambulatory or hospitalized

Twenty hospitals (55.6%) stated that a minority of the patients (0-40%) was screened
ambulatory.



Twenty-one hospitals (58.3%) stated that a geriatric assessment was performed in a minority
of the patients (0-40%) ambulatory in the hospital.



Two hospitals (5.6%) stated that almost all patients (81-100%) were screened ambulatory and
3 hospitals (8.3%) for the GA. On the contrary, ten hospitals (27.8%) stated that almost all
patients were screened during hospitalisation and 12 hospitals (33.3%) for the GA.



Results are described in table 4.

Table 4: Percentages of patients ambulatory or hospitalized
ALL responding
hospitals (n=36)
Estimated percentages of
Geriatric screening
Geriatric assessment
N(%)
N(%)
Ambulatory
0-20%
10 (27.8)
12 (33.3)
21-40%
10 (27.8)
9 (25.0)
41-60%
5 (13.9)
6 (16.7)
61-80%
9 (25.0)
6 (16.7)
81-100%
2 (5.6)
3 (8.3)
Hospitalized
0-19%
2 (5.6)
3 (8.3)
20-39%
9 (25.0)
6 (16.7)
40-59%
5 (13.9)
6 (16.7)
60-79%
10 (27.8)
9 (25.0)
80-100%
10 (27.8)
12 (33.3)
The median is marked when appropriate. The median describes the central tendency of ordinal data.
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6.5 Conclusion

In comparison with the survey performed in 2013, we can make the following conclusions related to:

6.5.1



Description of the implementation of geriatric screening and assessment

Less hospitals performed the geriatric screening and assessment in specific tumor types only
at the end of the study. This resulted in more patients approached to perform a geriatric
screening.



Performing the geriatric screening and assessment by interview was the most important way
of working. Other methods became less prevalent at the end.



Geriatric recommendations are continuously mainly made by case review. The importance of
the case review between the THCW and the geriatrician increased over time and the average
of geriatric recommendations given remained stable.



The use of face-to-face contact and telephone calls decreased to perform the follow-up which
is mainly related to the fact that the performance of follow-up after the initial geriatric
screening and assessment in general decreased.

6.5.2



Aspects of duration and communication

It became more feasible over time to conduct the GA within 24 hours after the initial geriatric
screening. By increasing the number of GA conducted, it became less feasible to communicate
the results of the GA within 24 hours. Despite this, there was an increase in the availability of
the geriatric recommendations within 24 hours after communicating GA results.



During the study, the electronic report was the most important communication medium in the
beginning and the end. Other communication media were used less frequently at the end.

128

6.5.3



Implementation of GA

The number of patients approached to perform the geriatric screening increased over time in
the participating hospitals. This resulted in more results of the geriatric screening and
assessment available at the MDTM. There was also a small increase in the availability of an
attendee at the MDTM to clarify the results.



An increase was observed in the implementation of geriatric interventions.



Unfortunately, the completion of the follow-up of patients after the initial geriatric screening
and assessment decreased over time.

6.5.4

Percentages of patients ambulatory or hospitalized

In addition, this survey explored where the patients were present at the moment of geriatric screening
and assessment. In most hospitals it was the combination of patients present ambulatory and
hospitalized. In the case that patients were or ambulatory or hospitalized, there were more hospitals
stating that patients were almost all seen in a hospitalized setting.
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7 Recommendations from the scientific committee for
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Note: recommendations are formulated on request before final results of all projects were known.
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-
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7.1 Introduction

The Cancer Plan – Action 24 (2009-2011) on pilot projects in clinical oncogeriatrics was launched in
2009 and included 13 projects. These projects were an important first step in the optimization of the
care for older cancer patients. Thanks to the projects thousands of older cancer patients underwent
some form of geriatric evaluation and support. The Cancer Plan - Action 24 2009-11 raised an interest
in oncogeriatrics in many oncologists, hematologists, geriatricians and nurses. We can now state that
geriatric oncology lives in Belgium and that Belgium became one of the pioneers in the
multidisciplinary approach of older cancer patients. This is in our believe one of the most important
realizations of the Cancer Plan - Action 24. Different projects have clearly shown that the performance
of GA results in detection of previously unknown problems involving all domains of the GA.
However so far, little is known on the effect of directed interventions and follow-up on care for older
cancer patients, including quality of life, treatment decisions, treatment tolerance. Further evaluation
of this aspect is warranted to formulate formal recommendations. This is why this is a main focus of
the scientific committee in the current Cancer Plan – Action 24 (2012-2015). 17 projects have been
awarded. Most projects are small size projects. One very large project (KPC 24 A 025) includes 22
hospitals (7 universities) and recruited 4366 patients in a period of 14 months. Results are not yet
available from the Cancer Plan 2012-15 projects. However, the scientific committee of Action 24, can
already make some recommendations for the FOD, allowing planning of geriatric oncology care in
Belgium after 2015.
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7.2 General recommendations based on previous experience

Some points for improvement need to be taken into account for the future:
1. It was evident that several small projects had the same study design and the same objective.
However, since there is no standard geriatric assessment (for the number of items, tests
included for each item and cut-off value for impairment) it is impossible to perform interstudy
comparisons. The fundamental question rises whether the FOD should not do more efforts to
stimulate collaborations. In France for instance, the government wrote a grant proposal, and
only selected 1 project, while the other applicants were obliged to collaborate in the selected
project. This kind of selection unifies efforts in a better way whereas in the ‘Cancer Plan –
Action 24 2009-11', there were sometimes small single center studies with limited yield, and 2
funded projects even never started. ‘In Cancer Plan 2012-15’, there is already better
collaboration and global structuring thanks to the establishment of a scientific committee that
overviews all the ongoing projects. But there were still 15 projects selected with often similar
or overlapping goals, and we recommend to use the ‘French’ model for the next Cancer Plan,
with 1 project selected on a competitive basis or designed by the present scientific committee,
where the other applicants are obliged to collaborate to this project.

2. This raises also the issue of project financing. The same amount of money was given for each
project/center, independent of the size of the hospital or the patients included in the study.
This creates inequality, disadvantages for large centers, and does not motivate to include many
patients in studies. There are mechanisms to deal with this. For instance, in project 25, there
were 10 centers involved, and the money was distributed according to an upfront defined
distribution key for each inclusion. This study included by far the largest number of patients.
The FOD could use this financing mechanism also in future studies.

3. Several centers received more than one financing through participation in different projects.
This is also a fundamental question whether this strategy should be maintained in the future,
since some centers received double the amount of financing, while projects were sometimes
(at least partially) overlapping in terms of efforts and organization. It should be acknowledged
that the financing system and choice of sometimes small single centers has not changed in the
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Cancer Plan 2012-15. The FOD should reflect on future organizing and financing projects of
this kind.

4. It should also be acknowledged that care for older individuals is not specific for oncology.
Future projects should focus much more on interaction with the Belgian geriatric care program
including internal liaison for older hospitalized patients. And there is also a great need for
transmural transfer of geriatric assessment data, between general practitioners, nursing
homes and hospitals. There are currently projects within FOD in geriatric care, like the BELRAI
project, but there is currently no interaction with the geriatric oncology programs. In the
future, these domains should be integrated as much as possible. Efforts should come also from
the FOD and not only from researchers writing grant applications to facilitate integration of
FOD activities and future projects in both geriatrics and oncology. Future calls for the next
Cancer Plan should be well streamlined with the future national development of the geriatric
care program including internal liaison.

5.

A consensus should be made on a uniform use of a screening tools and geriatric assessment
in order to achieve a clear overview of the management of older cancer patients. In addition
the importance of geriatric interventions for problems detected with GA and follow up with
reevaluation and adaptation of care plans is necessary.
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7.3 Concrete proposal for geriatric oncology in Belgium after 2015

7.3.1

PROPOSAL 1: reimbursement system of geriatric oncology in Belgium

In the first place, we would prefer that the government establishes a system to finance the systematic
performance of geriatric assessment for all older cancer patients at risk (with a positive short screening
test) where treatment decisions have to be taken. We are convinced that this will improve treatment
decisions (avoiding overtreatment / undertreatment and related consequences), and that it might
become cost-saving at the end. But we acknowledge, as there are cost savings in health expenditure
that this might not be feasible to establish on short term. We advise the government however to
prioritize this program because of the potential benefit for patients and costs in the end.

We propose reimbursement of a trained health care worker (nurse or other) to coordinate the
performance of geriatric assessment in patients who have a positive ‘screening test’ (which is about
70% of cancer patients above age 70). The screening itself for geriatric profile with a short screening
tool (takes 2 minutes) is probably best done within the oncology units as standard of care. But if the
screening test indicates problems, further geriatric assessment is best performed by a trained health
care worker for geriatric assessment of older cancer patients, within the internal geriatric liaison
teams. This strengthens these teams, allows close interaction between oncology and geriatrics, and
allows continuity in periods of holidays, illness, … . In this way, the financing coming from the Cancer
Plan could be streamlined with the financing of the geriatric internal liaison teams. It avoids
establishment of new structures but extends the mission of the geriatric internal liaison teams towards
ambulatory older cancer patients. At present, geriatric liaison teams are only directed towards
hospitalized older patients. The majority of older cancer patients are seen on an ambulatory basis.
Geriatric internal liaison teams should thus have the possibility (and financing) to evaluate ambulatory
older patients.

The financing of such a trained health care worker has to be considered and several options exist.
-

The most logical is to link this to the ‘ziekenhuisfinanciering’, the same way as dieticians and
psychologists are financed for cancer centres within the current Cancer plan. Financing could
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be linked to the total number of older cancer patients (in- and outpatients) managed in the
hospital each year (in the same way as the geriatric liaison is financed according to the number
of 75+ patients hospitalized, since 01/2014). Or if this information is not available, the
government can use other methods to evaluate the full time equivalent (FTE) need per center
depending on size. The suggested modalities of financing the trained health care worker for
older cancer patients should be integrated in the overall financing of the internal geriatric
liaison.

-

Another possible way of financing is to provide extra payments for each MOC/COM for a 70+
patient when a geriatric screening report is available in the MOC/COM report. If the screening
tool shows a problem, a full geriatric assessment needs to be available in the MOC/COM
report. It might be challenging to obtain this information however.
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7.3.2

PROPOSAL 2: new project call within Cancer Plan – Action 24: geriatric oncology care

If the government decides to continue geriatric oncology care after 2015 through pilot projects rather
than formal reimbursement (see proposal 1), we have the following recommendations for such a
project:
1. Make a competitive project call, but decide to finance only 1 project that is preferably
multicentric and multidisciplinary. This system worked well in France. It avoids parallel
development of different implementation systems.
2. We propose the following criteria for a next project call:
o

Prospective study on geriatric screening, assessment, interventions and follow-up of
their implementation in older cancer patients.

o

Close interaction with geriatric medicine and the Belgian geriatric care plan (especially
the internal and external geriatric liaison)

o

Consideration of integration of BELRAI instrument in geriatric oncology (if feasible; will
depend on the evolution of BELRAI use in geriatric medicine as a whole; there are still
practical and technical issues that block the widespread use of BELRAI at present) to
allow a uniform GA and comparability for all older patients in hospitals, independent
of the reason or the department of hospitalization (oncology, cardiology, orthopedics,
…). Oncology could serve as a pilot project to implement BELRAI broadly in Belgium.

o

Link with home care and general practitioners; this is also not really oncology specific,
and should be integrated in a global view on Belgian geriatric care (the external
geriatric liaison in the geriatric care plan and primary care interaction). BELRAI is
probably the most suitable method to achieve this.

o

Discussions on governmental level between oncology (cancer centre) and geriatric
experts (college of Geriatrics, BVGG-SBGG) before launching the project call, to ensure
close integration between oncology and geriatric medicine, as well as adequate
financing.

3. We propose to maintain a scientific committee with the same missions (support, evaluation,
recommendations) during this new national project.
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