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A C T I V I T E I T E N V E R S L A G O LV

VOORWOORD
Geachte collega
Beste lezer

Met deze tweede editie van onze oncologische zorgbrochure willen we de niet aflatende inspanningen van alle
betrokkenen - medisch en paramedisch - nog even in de kijker plaatsen. In het luik activiteitenverslag zal u zien
dat we ook in uitdagende tijden die broodnodige, essentiële zorg hebben kunnen vrijwaren.

Na de recente versoepeling van de coronamaatregelen was het dan ook een hele verademing om u terug te
zien op het Modegala van 16 oktober 2021 ten voordele van de OLV Borstkliniek, en meer bepaald het wetenschappelijke project robotchirurgie in de behandeling van borstkanker (giften blijven welkom). Enkel door wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen kunnen we de ouctome van de patiënt - in levensduur maar ook in
levenskwaliteit - blijven verbeteren.

Dat beneﬁetevenement doet ons ook al uitkijken naar ons volgende symposium waarop we elkaar ook terug
fysiek, en niet enkel digitaal, kunnen ontmoeten. We nemen de draad weer op die we in 2020 noodgedwongen
moesten onderbreken. U bent dan ook nu al van harte uitgenodigd op dit symposium waarvoor we voorlopig
zaterdag 8 oktober 2022 vooropstellen. Hou die datum alvast vrij!

In afwachting daarvan wens ik u alvast veel leesgenot met deze brochure.

Dr. Samuel Bral
Initiatiefnemer Oncologisch Centrum Aalst
Staflid dienst Radiotherapie OLV Ziekenhuis

Sommige foto’s in deze brochure werden genomen vooraleer de coronamaatregelen in werking traden.
In de andere gevallen werd bij de foto-opnamen telkens de regels voor social distancing gerespecteerd.
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MOC Gynaecologie
Coördinator: Dr. Koen Traen, gynaecoloog
Leden uit dienst Gynaecologie: Dr. Koen Traen,
Dr. Evelyn Despierre
Verpleegkundig coördinator: Laura Standaert
Andere leden: zie overzicht

MOC Urologie
Coördinator: Dr. Peter Schatteman, uroloog
Leden uit dienst Urologie: Dr. Alex Mottrie, Dr. Geert
De Naeyer, Dr. Frederiek D’Hondt, Dr. Ruben De Groote,
Dr. Elisabeth Pauwels
Verpleegkundig coördinator: Marleen De Pauw,
Brecht Van Vaerenbergh
Andere leden: zie overzicht

MOC Algemene Oncologie
Coördinator: Dr. Greet Huygh, medisch oncoloog
Verpleegkundig coördinator: Laura Standaert
Andere leden: zie overzicht

MOC Hoofd- en halsoncologie
Coördinator: Dr. Herman Van den Eynde
Leden uit diensten MKA en NKO: Dr. Gaétan Van De Vyvere,
Dr. Bart Knockaert, Dr. Els De Schryver,
Dr. Benedicte Verhaeghe, Dr. Jasper Fransen
Verpleegkundig coördinator hoofd/halsoncologie:
Laura Standaert
Andere leden: zie overzicht

MOC Hematologie
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Coördinator: Dr. Karel Fostier, hematoloog
Aanvullend lid uit de dienst Klinische Hematologie:
Dr. Eric Wouters
Verpleegkundig coördinator: Martine Delaere
Andere leden: zie overzicht

MOC Endocrinologie
Coördinator: Dr. Katrien Wierckx, endocrinoloog
Leden van de diensten Endocrinologie en Nucleaire
geneeskunde: Dr. Liesbeth Van Huffel, Dr. Frank Nobels,
Dr. Paul Van Crombrugge
Andere leden: zie overzicht

MOC Plastische heelkunde
Coördinatoren: Dr. Gregory Van Eeckhout, plastisch chirurg
Dr. Sam Van Slycke, algemeen chirurg
Verpleegkundig coördinator: Laura Standaert
Ander lid van de dienst Plastische heelkunde:
Dr. Dries Opsomer
Andere leden: zie overzicht
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Huid- en weke
delentumoren

Coördinator: Dr. Koen Hendrickx, gastro-enteroloog
Leden uit dienst Gastro-enterologie: Dr. Jo Vandervoort,
Dr. Filip Sermon, Dr. Lieve Du Ville, Dr. Stijn Vanden
Branden, Dr. Pieter Dobbels, Dr. Veerle Mattens,
Dr. Veerle Casneuf, Dr. Geertrui Coppens, Dr Evelien
Christiaens, Dr. Soﬁe Gossé, Dr. Peter Vanderspek
Verpleegkundig coördinator:Jana Van Biesen,
Laurence De Jaegere
Andere leden: zie overzicht

Coördinator: Dr. Heidi Roelstraete, radiotherapie en oncologie
Leden uit dienst Gynaecologie: Dr. Koen Traen,
Dr. Evelyn Despierre, Dr. Karin Stukkens
Verpleegkundig coördinator: Sarah Palsterman
Andere leden: zie overzicht

Vaat- en Thoraxheelkunde
Medische Oncologie
Medische Oncologie
Radiotherapie - Oncologie
Radiotherapie - Oncologie
Radiotherapie - Oncologie
Radiotherapie - Oncologie
Medische Beeldvorming
Medische Beeldvorming
Medische Beeldvorming
Medische Beeldvorming
Medische Beeldvorming
Medische Beeldvorming
Medische Beeldvorming
Medische Beeldvorming
Medische Beeldvorming
Medische Beeldvorming
Medische Beeldvorming
Medische Beeldvorming
Medische Beeldvorming
Histo- en Cytopathologisch Labo
Histo- en Cytopathologisch Labo
Histo- en Cytopathologisch Labo
Histo- en Cytopathologisch Labo
Histo- en Cytopathologisch Labo
Algemene Heelkunde
Algemene Heelkunde
Algemene Heelkunde
Algemene Heelkunde
Algemene Heelkunde
Klinisch Laboratorium
Klinisch Laboratorium
Nucleaire Geneeskunde
Nucleaire Geneeskunde
Nucleaire Geneeskunde
Fysische Geneeskunde & Revalidatie
Plastische Heelkunde

MOC Endocrinologie

MOC Digestieve oncologie

MOC Borstkliniek

Dr. Beelen R.
Dr. Huygh G.
Dr. Langmans C.
Dr. Verbeke L.
Dr. Roelstraete A.
Dr. Bral S.
Dr. Vancleef A.
Dr. Kersschot E.
Dr. Leyman P.
Dr. Vanhoenacker P.
Dr. Simons Ph.
Dr. Boelaert I.
Dr. Van Hover Ph.
Dr. Jolie E.
Dr. Aerts P.
Dr. Bladt O.
Dr. Van Hoe L.
Dr. Vanheste R.
Dr. Hernie
Dr. Claus F.
Dr. Van Der Steen K.
Dr. Schelfhout A.M.
Dr. Jeuris W.
Dr. Meert V.
Dr. De Raeve H.
Dr. Van Molhem Y.
Dr. Willaert B.
Dr. De Gendt S.
Dr. Van Slycke S.
Dr. Krick M.
Dr. Meeus P.
Dr. Bailleul E.
Dr. De Winter O.
Dr. De Bondt P.
Dr. Ooms D.
Dr. Van Rie K.
Dr. Opsomer D.

MOC NKO/MKA

Coördinator: Dr. Piet Vercauter, pneumoloog
Leden uit dienst Pneumologie: Dr. Evert Munghen,
Dr. Patrick Watripont, Dr. Berend-Jan Bérendes,
Dr. Elke Hardeman, Dr. Kurt Tournoy, Dr. Valerie Adam,
Dr. Hong Nguyen
Verpleegkundig coördinator: Ellen Everaert
Andere leden: zie overzicht

Coördinator: Dr. Anne-Catherine Vijverman, neuroloog
Leden uit diensten Neurologie en Neurochirurgie:
Dr. Gert Cypers, Dr. Miriam Bouckaert, Dr. Kaat Guldolf,
Dr. Jan Vynckier, Dr. Frederic Martens, Dr. Geoffrey Lesage,
Dr. Djaya Kools
Andere leden: zie overzicht

AANVULLEND OVERZICHT
LEDEN MOC-VERGADERINGEN

MOC Neurologie

MOC Pneumologie

MOC Neurologie

MOC Pneumologie

MULTIDISCIPLINAIRE ONCOLOGISCHE
CONSULTEN IN HET OLV ZIEKENHUIS
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De kernleden van elke MOC zijn te vinden op pagina 5. Beide overzichten dienen dus gezamenlijk te worden gelezen.
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GYNAECOLOGISCHE ONCOLOGIE
Moleculaire subclassiﬁcatie van endometriumcarcinoom
zorgt voor individualisering van de nabehandeling
Endometriumcarcinoom komt bijna uitsluitend voor bij postmenopauzale vrouwen.
Het lifetime-risico ligt iets boven de 1,5% en de prognose is vrij gunstig. Het meest
voorkomende symptoom is postmenopauzaal bloedverlies. Sinds vele jaren worden
hoge leeftijd en obesitas als de belangrijkste risicofactoren erkend. Zeldzaam komt
endometriumcarcinoom voor als gevolg van deﬁciëntie in de mismatch repair van
de genen in het kader van het Lynch-syndroom.
Klassieke indeling hoog/laag risico
Sinds verschillende decades wordt het endometriumcarcinoom beschouwd als een ziekte met twee subtypes. Type 1 is de oestrogeenafhankelijke endometrioïde variant. Deze variant komt typisch voor op
oudere leeftijd bij vrouwen met obesitas. Er is een goede prognose voor deze variant. Type 2 is oestrogeenonafhankelijk, meestal sereus als histologisch subtype en heeft een veel minder goede prognose.
Naast dit onderscheid in het histologisch type worden ook kenmerken als stadium, graad en lymfovasculaire invasie gebruikt om patiënten in risicogroepen in te delen en op basis hiervan het adjuvante beleid
te bepalen. Ondanks deze indeling worden we geconfronteerd met “laag risico”-patiënten die een ongunstig ziekteverloop kennen en patiënten met “hoog risico” die een onverwacht lange ziektevrije periode
hebben. Dit versterkt de indruk dat de indeling in de huidige risicogroepen niet steeds de tumorbiologie
reflecteert. Tot op heden is het dan ook onmogelijk geweest om dit onvoorspelbaar gedrag te voorzien.
Daardoor dienen frequente opvolgingsraadplegingen voorzien te worden voor alle patiënten, met het
risico op over- en onderbehandeling.
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Nieuwe bepaling van risicogroepen op basis van tumorbiologie
leidt tot optimalere aanpak
Er is de laatste jaren enorme vooruitgang geboekt in het onderzoek naar de tumorbiologie van het
endometriumcarcinoom. Dat heeft zich ondertussen ook vertaald in een geïntegreerde klinische risico-indeling en in nieuwe Europese richtlijnen die ook de moleculaire classiﬁcatie mee in rekening
nemen. The Cancer Genome Atlas (TCGA) heeft in 2013 next generation sequencing toegepast op 373
endometriumcarcinomen waardoor er 4 verschillende moleculaire subgroepen met opvallende verschillen in prognose kunnen onderscheiden worden. Op basis van deze moleculaire indeling worden
patiënten in nieuwe risicogroepen verdeeld, waarmee een sterk geïndividualiseerde behandeling van
de patiënt mogelijk wordt. In het OLV Ziekenhuis wordt naast de klassieke histologische beschrijving
nu een moleculaire subclassiﬁcatie gedeﬁnieerd voor elke patiënt met een endometriumcarcinoom.
Dat gebeurt door middel van immunohistochemie en in geselecteerde gevallen ook een DNA-analyse.
Op deze manier besparen we bepaalde patiënten een nabehandeling met radiotherapie en/of chemotherapie. Voor andere patiënten weten we op die manier dat ze zonder twijfel voordeel hebben met een
nabehandeling met chemotherapie.

Robot-geassisteerde Sentinelklierprocedure standaard
bij laag-en hoogrisico endometriumcarcinoom
Ook op het vlak van de heelkunde van patiënten met een endometriumcarcinoom is er een spectaculaire evolutie. De standaardbehandeling bestaat uit het uitvoeren van een hysterectomie waarbij beide
eierstokken en eileiders worden verwijderd. bij ongeveer 10% van de patiënten met een endometriumcarcinoom wordt aantasting van lymfeklieren in het kleine bekken en/of de para-aortale regio vastgesteld. Dit is erg zeldzaam, maar niet onbestaande bij laagrisicopatiënten en frequenter bij hoogrisicopatiënten. Daarom werd er tot voor kort geopteerd om bij laagrisicopatiënten geen lymfadenectomie
uit te voeren, maar om dit wel te doen bij hoogrisicopatiënten. Eén van de problemen hierbij was echter
dat het vóór en tijdens de ingreep niet steeds makkelijk te bepalen was of iemand nu een hoog of laag
risico had op lymfeklieraantasting. Dat leidde uiteraard tot over- of onderbehandeling.
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Om al dan niet lymfeklieraantasting vast te stellen werd het concept van de Sentinelklierprocedure onderzocht op patiënten met endometriumcarcinoom. Verschillende prospectieve onderzoeken hebben
aangetoond dat het identiﬁceren van de eerste mogelijk aangetaste lymfeklier haalbaar is met een zeer
laag en aanvaardbaar aantal vals-negatieve onderzoeken. Dit betekent dat het verwijderen van alle
pelviene en para-aortale lymfeklieren enkel nog is aangewezen bij bewezen lymfeklieraantasting. Als
er preoperatief geen verdachte lymfeklieren zijn vastgesteld, wordt afgezien van een volledige lymfadenectomie en wordt een Sentinelklierprocedure uitgevoerd. Na inspuiten van indocyanine-groen ter
hoogte van de baarmoederhals kan met het gebruik van een infraroodcamera op de Da Vinci-robot
de Sentinelklier worden geïdentiﬁceerd en verwijderd. Tot 20% van deze Sentinellymfeklieren bevinden zich op atypische plaatsen. Daardoor kunnen ze soms worden ‘gemis’t bij een klassieke pelviene lymfadenectomie. Ultra-staging van deze Sentinellymfeklieren in combinatie met immunohistochemie leidt tot een sterke stijging van het aantal gedetecteerde lymfekliermetastasen. 50% van de
lymfekliermetastasen wordt enkel gediagnosticeerd na combinatie van ultra-staging en gebruik van
immunohistochemie. Dit kunnen macrometastasen, micrometastasen maar ook geïsoleerde tumorcellen zijn. Dit stelt ons voor een nieuwe uitdaging. Micrometastasen worden als echte metastasen
beschouwd. Patiënten met micrometastasen krijgen dezelfde nabehandeling als patiënten met een
macrometastase. De vraag is hoe we de geïsoleerde tumorcellen moeten interpreteren. Wat de impact
op de prognose hiervan is, is nog onduidelijk.

Beter begrip van de tumorbiologie
Nieuwe inzichten in de moleculaire classiﬁcatie van endometriumcarcinoom leren ons de tumorbiologie van de ziekte beter te begrijpen. Het helpt ons om patiënten in te delen in risicogroepen, de
prognose beter in te schatten, bepaalde nabehandelingen weg te laten bij patiënten die een laag risico
hebben op herval en andere patiënten juist wel een speciﬁeke nabehandeling aan te bieden. Het gemeenschappelijk doel bij de kankerbehandeling is om onnodige bijwerkingen te vermijden en zoveel
mogelijk de prognose te verbeteren. In dit opzicht past ook het invoeren van de Sentinelklierprocedure
die nu standaard wordt aangeboden bij patiënten met zowel hoog- als laagrisico-endometriumcarcinoom. We vermijden de potentiële nevenwerkingen van een volledige lymfadenectomie, maar tegelijkertijd identiﬁceren we meer patiënten met aangetaste lymfeklieren.
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DIGESTIEVE ONCOLOGIE
Nieuwe inzichten voor de behandeling van lokaal gevorderd
rectumcarcinoom: chirurgische resectie later in het schema
De MOC Digestieve Oncologie van het OLV Ziekenhuis volgt de nieuwe inzichten
voor de behandeling van lokaal gevorderd rectumcarcinoom en past sinds maart
2021 totale neo-adjuvante therapie toe. Chirurgische resectie van de tumor komt
daarbij pas na 6 maand aan bod, na een korte vijfdaagse bestralingstherapie die
wordt gevolgd door een chemotherapie van 4,5 maand.
Dokter Koen Hendrickx, staflid Gastro-enterologie: “Zoals bij tal van tumoren is de stadiëring essentieel
om de behandelingsstrategie te bepalen. Dat is ook zo bij endeldarmkanker. Hoewel het lokaal gevorderde
stadium niet de grootste groep van patiënten betreft, zijn deze patiënten wel het moeilijkst te behandelen. Het klassieke schema start met een combinatie radiotherapie-chemotherapie, waarna de tumor een
achttal weken nadien chirurgisch wordt verwijderd. Vervolgens voorziet het schema in een adjuvante
chemotherapie. Recent verschenen de resultaten van twee studies (*) waaruit bleek dat veeleer een totale
neo-adjuvante therapie (TNT) is aangewezen. Een korte bestraling gedurende 5 dagen en een chemotherapie gedurende 4,5 maand met tussenin korte onderbrekingen gaan de chirurgische resectie vooraf.”
Dokter An Vancleef, staflid Radiotherapie: “Als je de medische vooruitgang volgt, kan je deze studies niet
zomaar naast je neerleggen. Anderzijds is het niet evident om een goed ingeburgerde aanpak zomaar los
te laten. Binnen de MOC Digestieve oncologie werd daarom een mini-symposium georganiseerd, waarop de resultaten van beide studies grondig werden geanalyseerd en besproken. Uiteindelijk kwamen we
tot het oordeel dat een aanpassing van het schema is aangewezen. In het OLV Ziekenhuis gingen we
hiermee in maart 2021 van start. We zijn hier dus een early adopter.”
Dokter Yves Van Molhem, diensthoofd Algemene heelkunde: “De publicatie van beide studies vormde een echt kantelpunt. Toch was deze denkrichting al langer in ontwikkeling. De lokale herval op de
plaats waar de tumor operatief werd verwijderd, was al jaren een aandachtspunt voor de chirurgen. In
historisch perspectief werd daarom eerst de chirurgische techniek verbeterd en, in een volgende fase,
de tumor vooraf bestraald vooraleer over te gaan tot chirurgische resectie. Later werd dat een voor10
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afgaande bestraling in combinatie met chemotherapie. Hoewel dat telkens gepaard ging met betere
resultaten voor het vermijden van lokale herval, bleek het probleem van metastasering (uitzaaiingen)
echter niet opgelost, en was er daarmee ook nog steeds een aanzienlijke sterftepercentage. Daarom is
het logisch dat chemotherapie ,die daarbij een grote rol kan hebben, naar voren werd gebracht in het
behandelingsschema.”
Dr. Vancleef: “Door dit nieuwe schema te volgen, en dus de radiotherapie en de chemotherapie toe te
dienen vóór de operatie en niet nadien, is de patiënt doorgaans in een betere algemene fysieke conditie om deze therapie te ondergaan. Doordat de patiënt nog geen operatie heeft ondergaan wanneer
de chemotherapie start, is er bovendien vaak een betere tolerantie. Eigenlijk volgen we deze aanpak
al langer voor rectumcarcinoom in een vroég stadium. Uit die ervaring weten we dat het effect van de
radiotherapie nog even verder gaat na de laatste sessie, waardoor de tumor verder verkleint en in sommige gevallen zelfs verdwijnt. Het is dus niet onlogisch om deze aanpak nu ook voor lokaal gevorderde
tumoren te volgen.”
Dr. Hendrickx: “Onze intuïtie werd bevestigd in de twee eerder vermelde studies. Het ging om prospectieve studies, gerandomiseerd met enerzijds een arm waarin de standaardtherapie werd gevolgd,
en anderzijds een arm voor de totale neo-adjuvante therapie. Met beide studies werd gezocht in welke
mate de TNT de overlevingskansen verbetert en de metastasen vermindert zonder verlies op lokale
controle. De resultaten op dat vlak zijn overtuigend. Zo biedt de TNT een vijfjaaroverleving van 65-70%.
Hoewel de studies geen bewijs leveren voor een verbeterde absolute overlevingskans, bieden ze wel
betere kansen op een ziektevrije en metastasevrije overleving. Het risico op herval en uitzaaiingen is
signiﬁcant lager voor het nieuwe behandelschema. In de Rapido-studie was er na het TNT-schema bij
28% van de patiënten geen tumorweefsel meer te vinden onder de microscoop!”
Dr. Van Molhem: “ Bij sommige patiënten ligt de tumor heel laag in de endeldarm, tot tegen de sluitspier. Daardoor moesten we soms de sluitspier bij de operatie mee wegnemen, met als gevolg dat de
patiënt een deﬁnitief stoma diende te hebben. Door de TNT-voorbehandeling merken we bij dergelijke
patiënten dat de tumoren vaak al dermate ver zijn verkleind, waardoor we de sluitspier kunnen sparen
en een deﬁnitief stoma kunnen vermijden. Meestal is er dan wel nog een tijdelijk stoma vereist, maar
dat kan vaak al na zes weken worden verwijderd, aangezien de chemotherapie dan al achter de rug is.
Ook dàt is een belangrijk voordeel voor de betrokken patiënten.”
Dr. Vancleef: “Het nieuwe behandelschema is meer ‘orgaansparend’. Misschien moeten we na de
totale neo-adjuvante therapie steevast een biopt nemen voor ontleding door onze collega’s-pathologen, om na te gaan of er op dat moment nog tumorweefsel wordt gevonden. Het zou ideaal voor
de betrokken patiënten zijn, mocht blijken dat er zelfs geen chirurgische resectie meer nodig is. Dat
12

verdient zeker aandacht in de toekomst. Momenteel geloven we dat we met het nieuwe schema alvast
een belangrijke stap vooruit hebben gezet.”
Dr. Hendrickx: “Ook onze collega’s van de diensten Medische beeldvorming en Pathologische ontleedkunde vervullen een belangrijke rol in dit traject en zijn helemaal méé met deze nieuwe aanpak.”

Trajectbegeleiding
Een patiënt met lokaal gevorderd rectumcarcinoom stapt in een therapie die al snel zes maanden in
beslag neemt. Gedurende die hele tijd kunnen ze rekenen op een verpleegkundig specialist die hen
bij elke stap in dit traject begeleidt. In het OLV Ziekenhuis kunnen patiënten met digestieve tumoren
hiervoor op Jana Van Biesen rekenen.
Jana Van Biesen: “Van zodra het dossier van een patiënt in het MOC wordt besproken, kom ik in
beeld. Ik probeer meestal aanwezig te zijn tijdens de consultatie die volgt op het MOC. Zo weet ik
welke informatie er wordt meegedeeld aan de patiënt. Tegelijk kan ik de patiënt dan ook beter opvangen na de raadpleging. Hoewel de arts de nodige informatie geeft bij de diagnose en het voorgestelde behandelschema, is het nodig om dat samen nog eens rustig door te nemen.”
Dr. Hendrickx: “Jana vervult een belangrijke rol. Algemeen kunnen we stellen dat de patiënten met
de diagnose lokaal gevorderd rectumcarcinoom heel ontvankelijk staan tegenover het nieuwe behandelschema. Het principe om eerst de tumor zoveel mogelijk te verkleinen met chemo en bestraling vooraleer een operatie te plannen, blijkt relatief goed gekend en wordt zeker goed aanvaard. Zij
beseffen dat ze in een traject stappen dat zowat een half jaar zal duren, maar wij hebben het geluk
dat zij daarbij hun vertrouwen in ons stellen.”
Jana Van Biesen: “Omdat de behandeling van digestieve tumoren een multidisciplinaire aanpak
vergt, komen er meerdere artsen, van meerdere disciplines, in beeld. Voor sommige patiënten is het
niet meteen duidelijk wélke arts wannéér aan bod komt. Ik informeer hen en begeleid hen. Ik ben hun
verbindingspersoon, hun gids. Ik verwijs ook vaak door naar andere zorgverleners in het ziekenhuis:
sociale dienst, psycholoog, diëtiste, wondzorgverpleegkundigen … Ook de huisarts willen we optimaal in dit traject betrekken.”
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HOOFD/HALSONCOLOGIE
Snellere opstart van behandeling na diagnose
dankzij multidisciplinaire raadpleging
Sinds de lente van 2021 bieden de medische disciplines Neus-, keel en oorziekten
(NKO), Mond-, kaak- en aangezichtsheelkunde (MKA) en Radiotherapie een multidisciplinaire raadpleging aan. Deze aanpak garandeert dat een patiënt met een (vermoeden van een) tumor versneld kan instappen in het aangewezen behandeltraject.
Dokter Herman Van den Eynde, diensthoofd MKA: “De meeste patiënten met een vermoeden van een
hoofd/halstumor komen niet op eigen initiatief naar onze raadpleging, maar worden doorverwezen door
hun huisarts of hun tandarts. Vele patiënten hebben dan al een tijdje met klachten te maken: heesheid,
een vervelend of pijnlijk gevoel in de keel, letsels in de mond, zwelling in de hals … Veelal is het pas bij een
bezoek aan huis- of tandarts voor een ander gezondheidsprobleem dat ook deze klacht ter sprake komt,
waarop de eerstelijnsarts de patiënt dan doorverwijst.
Dokter Benedicte Verhaeghe, staflid dienst NKO: “Ook op onze raadpleging stelden we vast dat er vaak
nogal wat tijd zit tussen het optreden van de eerste klachten en het moment dat de patiënt een specialist
opzoekt. Die tijd willen we goedmaken door onze nieuwe aanpak gezien de snelheid van ingrijpen een
belangrijke prognostische factor is. Na een eerste raadpleging door een patiënt met een vermoeden van
kanker worden meteen de nodige onderzoeken opgestart: beeldvorming (MRI, PET, CT) en biopsie voor
Pathologische Ontleedkunde … Op de multidisciplinaire raadpleging worden dan samen met de patiënt
de resultaten van deze onderzoeken besproken. Aansluitend op de multidisciplinaire raadpleging volgt
het Multidisciplinaire Oncologisch Consult, de MOC. Daar wordt meteen beslist welke strategie voor elke
individuele patiënt is aangewezen en welk behandeltraject er zal worden gevolgd.”
Dokter An Vancleef, staflid dienst Radiotherapie: “Deze aanpak heeft een aantal belangrijke voordelen.
Allereerst wordt op deze manier het interval tussen de diagnose en de opstart van de behandeling wezenlijk ingekort. Verder is het belangrijk dat alle betrokken specialisten de situatie ook klinisch samen
hebben kunnen bekijken. Mee op basis van de uitgebreidheid van de lokale tumor, de algemene conditie
van de patiënt … kunnen ze zo de meest gepaste behandelstrategie bepalen. Als radiotherapeut is het
verder ook altijd erg nuttig om de tumor klinisch gezien te hebben vóór een eventuele heelkundige
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ingreep, in geval er nadien toch nog postoperatieve bestraling zou nodig zijn. Kortom: tal van medisch-klinische voordelen. Om ervoor te zorgen dat de patiënt niet de indruk krijgt in een stroomversnelling terecht gekomen te zijn, zorgen we voor een goede begeleiding. Daarbij speelt Laura, van het
Oncologisch Psychosociaal Support Team (OPST) een belangrijke rol.”

een 60-tal patiënten met deze pathologie, van wie ongeveer de helft een chirurgische ingreep dient
te ondergaan. Hoewel het om zeldzame tumoren gaat, geven deze aantallen weer dat we binnen ons
centrum over de nodige praktijkervaring beschikken die noodzakelijk is om de vereiste expertise op te
bouwen.”

Laura Standaert, verpleegkundig specialist OPST: “Ik ben daarom aanwezig bij het multidisciplinair
consult. Hoewel de artsen de nodige tijd nemen om de situatie op een bevattelijke manier met de
patiënt te bespreken, merk ik dat het bij vele patiënten niet allemaal meteen goed doordringt. Dat is
ook logisch: als men het woord “tumor” of “kanker” hoort, is het voor vele mensen alsof de wereld
stopt met draaien. Ik neem dan de tijd om na de raadpleging alles nog eens op een rustige manier te
hernemen. Ook na de MOC-vergadering is een aanvullend gesprek heel waardevol. En die taak zal ik
gedurende het volledige behandeltraject blijven vervullen - voor de patiënt, maar ook voor de familie
en de mensen uit de directe omgeving.”

Dokter Verhaeghe: “Wij willen ook niet enkel focussen op het behandeltraject, maar ook op ondersteuning tijdens de behandeling en op de daaropvolgende revalidatie. Binnen het OLV Ziekenhuis kunnen
we daarvoor een beroep doen op tal van professionele zorgverleners: diëtist, logopedist, kinesist, tabakoloog (voor rookstopbegeleiding), psycholoog, sociaal verpleegkundig, verpleegkundig specialist
… De rol en het belang van elke zorgverlener in deze ketting maken we duidelijk aan de hand van een
animatieﬁlmpje van OLV dat speciﬁek is bestemd voor patiënten die een heelkundige ingreep ondergaan (https://vimeo.com/552772046).”

Dokter Verhaeghe: “Inderdaad, wij merken dat onze patiënten zelden alleen naar het ziekenhuis komen, maar veelal vergezeld zijn van een familielid of vriend. Op een multidisciplinaire raadpleging kan
dus best een behoorlijk aantal aanwezigen zijn. Dat is ook goed. Zo moet de toch wel moeilijke boodschap niet door de patiënt alléén worden verwerkt. De aanwezigheid van een begeleider is ook nuttig
om efﬁciënt een datum voor het intakegesprek te prikken en de eigenlijke behandeling op te starten.
Sommige patiënten hebben op dat moment iemand nodig om dergelijke praktische zaken voor hen te
regelen.”
Dokter Vancleef: “Zowel de diagnostiek als behandeling van tumoren in het hoofd- en halsgebied zijn
dus complex en vergen om die reden een multidisciplinaire aanpak. Om de samenwerking tussen
zowel de medische als paramedische betrokkenen in goede banen te leiden, worden zorgpaden uitgeschreven. De kwaliteitsindicatoren binnen de zorgpaden informeren ons over onze werking en ook de
wetenschappelijke richtlijnen en de nieuwste evoluties worden goed opgevolgd. Op die manier kunnen
we ervoor zorgen te voldoen aan de door het Federaal Kenniscentrum (KCE) voorgestelde criteria voor
deze zeldzamere tumoren. We hebben immers absoluut de ambitie om referentiecentrum te zijn voor
de behandeling van deze pathologie.”
Dokter Van den Eynde: “Het therapeutisch arsenaal voor hoofd- en halsoncologie omvat: radiotherapie, chemotherapie en chirurgische resectie, of soms een combinatie van deze behandelingen. Voor
elke individuele patiënt bepalen we de meest aangewezen strategie. Conform de recentste wetenschappelijke inzichten proberen we voor elk behandeltraject het aantal therapieën uit het beschikbare
arsenaal te beperken, maar toch zijn we soms nog verplicht om voor een bepaalde patiënt zowel
chemo, bestraling als heelkunde in te schakelen. Op jaarbasis behandelen we in het OLV Ziekenhuis
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Laura Standaert: “Een patiënt met een hoofd/halstumor komt tijdens zijn behandel- en revalidatietraject effectief met tal van verschillende zorgverleners in contact. Ik fungeer als doorverwijzer naar mijn
collega’s en verduidelijk de verschillende rollen van de zorgverleners bij de patiënt. In samenspraak
met het team van artsen, de patiënt en diens familie bekijk ik wie zeker dient betrokken te worden in
het behandel- en revalidatietraject. Ik ben tevens ook een eerste contactpersoon. Bij vragen of onduidelijkheden zijn patiënten en familieleden steeds welkom. Ook wanneer zorgverleners buiten het OLV
worden ingeschakeld, hou ik contact.”
Dokter Van den Eynde: “Het behandeltraject en de revalidatie zijn uiteraard belangrijk, maar ook het
voortraject verdient onze aandacht: preventie en sensibilisering. Door de covid-lockdown hebben wellicht vele mensen te lang gewacht om medische hulp te zoeken voor hun klachten. Daardoor zien we
vandaag patiënten met grote tumoren, voor wie we eerst chemotherapie moeten induceren alvorens
tot chirurgische resectie te kunnen overgaan. Mensen moeten gesensibiliseerd worden om sneller
medische hulp te zoeken van zodra klachten opduiken.”
Dokter Vancleef: “En voor preventie moet er blijvend gehamerd worden op een gezonde levensstijl:
stoppen met roken, voorzichtig met alcoholgebruik, enzovoort. Daarnaast kan ook orale seks tot
hoofd- en halskanker leiden. We hebben het dan over HPV of het humaan papillomavirus, hetzelfde
type virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Vroeger werden alleen meisjes hiertegen gevaccineerd, maar omdat we de jongste jaren steeds meer mond- en keelkankers zien door HPV, werd
de HPV-vaccinatie ook voor jongens opgenomen in het basisvaccinatieschema van de overheid. Al
deze zaken horen eveneens in thuis in een alomvattende aanpak voor hoofd/halsoncologie”.
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RESPIRATOIRE ONCOLOGIE
Immuuntherapie in longkanker: the winner takes it all

De doorbraak van immuuntherapie in de behandeling van uitgezaaide niet-kleincellige longkanker in 2016, leidde tot een waar euforiegevoel onder de respiratoire oncologen. Voor het eerst in lange tijd kwam een nieuwe therapie beschikbaar die de
overleving verbeterde van longkankerpatiënten met vergevorderde ziekte. Daarenboven was de tolerantie zeer goed en had de therapie ook een gunstig effect op de
levenskwaliteit van deze patiënten(1). De opmars van immuuntherapie lijkt sindsdien
niet te stoppen in onze discipline en de indicaties nemen steeds verder toe. Maar
met het frequenter gebruik komen we ook meer in contact met de zeldzame, doch
potentieel levensbedreigende nevenwerkingen van deze behandeling.
Gemetastaseerde longkanker
Ongeacht het histologisch type van de longkanker, is immuuntherapie ondertussen een essentieel onderdeel van de behandeling in eerste lijn van longkanker in gemetastaseerde setting. Dit leidde tot een
duidelijke verbetering van overleving bij een grote groep van patiënten (ﬁguur pagina 25).
Bij niet-kleincellige longkanker wordt immuuntherapie toegediend in eerste lijn. Afhankelijk van de PDL1-status van de tumorcellen, gebeurt dat in combinatie met chemotherapie.
Bij hoge PD-L1 expressie van de kankercellen kan immuuntherapie als monotherapie worden gegeven(2).
Bij lagere PD-L1 expressie wordt immunotherapie in combinatie met chemotherapie gestart(3). Na inductiebehandeling met chemotherapie en immuuntherapie, volgt dan een onderhoudsbehandeling met
immuuntherapie.
Bij kleincellige longkanker wordt er in eerste lijn altijd een combinatie van chemotherapie en immuuntherapie gebruikt, hetgeen ook bij deze moeilijk te behandelen kankers leidde tot een verbetering van de
overleving(4). Na inductie van de combinatiebehandeling met chemotherapie wordt er ook hier overgeschakeld op onderhoudsbehandeling met uitsluitend immuuntherapie.
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Ook bij longvlieskanker (mesothelioom) wordt nu immuuntherapie gebruikt als behandeling. Het is zelfs de
eerste indicatie binnen de respiratoire oncologie voor een combinatiebehandeling van twee verschillende immuuntherapieën, namelijk ipilimumab en nivolumab(5).
Uiteraard wordt er verder gezocht hoe we de overleving van patiënten met gemetastaseerde longkanker kunnen verbeteren. Ook in het OLV Ziekenhuis kunnen patiënten momenteel deelnemen aan klinische studies
waarbij de efﬁciëntie van nieuwe combinatietherapieën wordt onderzocht.

Lokaal gevorderde longkanker (massa in de long en aantasting van mediastinale lymfeklieren,
maar geen uitzaaiingen)
Na publicatie van de resultaten van de PACIFIC-trial , waarvoor wij hier in het OLV Ziekenhuis meerdere
patiënten includeerden, werd immuuntherapie de standaardbehandeling als onderdeel van een multimodale
therapie bij lokaal gevorderde longtumoren.
(6)

Na inductie met chemo- en radiotherapie worden patiënten nu gedurende een jaar behandeld met durvalumab. Hierdoor leven patiënten gemiddeld 18 maanden langer dan vooraleer durvalumab beschikbaar werd
in deze setting. (Zonder durvalumab was de gemiddelde overleving 29,1 maanden terwijl dat de gemiddelde
overleving mét durvalumab 47,5 maanden is) . Na 5 jaar heeft een patiënt 13% meer kans om nog te leven als
hij durvalumab krijgt versus als hij geen durvalumab krijgt(7).
Op dit moment kunnen patiënten in het OLV Ziekenhuis deelnemen aan een klinische studie waarbij immuuntherapie in deze setting gecombineerd wordt met een nieuwer product - in de hoop de kans op langdurige
overleving van deze patiënten nog verder te verbeteren.

(Neo)adjuvante therapie bij lokale longkanker (massa in de long maar geen mediastinale lymfeknopen aangetast)
Er is momenteel geen terugbetaling door de ziekteverzekering beschikbaar voor enige indicatie voor immuuntherapie bij patiënten met een longtumor die in aanmerking komt voor een lokale ablatieve behandeling (heelkunde of radiotherapie). Toch wordt er gretig onderzocht of het toevoegen van immuuntherapie vóór of na de
curatieve behandeling van longkanker, de overleving van deze patiënten kan verbeteren.
Ook in het OLV Ziekenhuis nemen we deel aan dit type van onderzoek. Er lopen momenteel twee trials. Daarin
wordt niet alleen de rol van immuuntherapie bij de behandeling van vroegere stadia van longkanker onder de
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loep wordt genomen. Bovendien wordt daarin ook een nieuwe methode onderzocht voor vroegere detectie
van recidief bij vroege stadia van longkanker. Als deze methode succesvol blijkt, zou het ons mogelijk maken
een recidief van longkanker na curatieve behandeling vroeger te detecteren en dus met hogere succeskansen
te behandelen.

Immuuntherapie in respiratoire oncologie: alleen maar rozengeur en maneschijn?
De introductie van immuuntherapie confronteerde ons ook met speciﬁeke nevenwerkingen die we bij chemotherapie nooit zagen optreden.
Globaal kunnen we stellen dat immuuntherapie merkelijk beter verdragen wordt dan chemotherapie, maar
een minderheid van de patiënten ontwikkelt potentieel levensbedreigende immuuntherapie-gerelateerde
complicaties. Immuuntherapie werkt door het versterken van de reactie van het eigen immuunsysteem tegen
longkankercellen, hetgeen leidt tot kankercel-dood. Jammer genoeg leidt dit soms tot een aberrante reactie
van het immuunsysteem tegen niet-kankercellen.
In principe kan elk orgaan op die manier aangetast worden. Zo zien we geregeld immuuntherapie-gerelateerde complicaties ter hoogte van de huid, de endocriene organen, gastro-intestinale tractus, zenuwstelsel, long,
lever, nier, spieren en gewrichten … Het is dus nodig om samen te werken met een groot aantal verschillende
orgaanspecialisten om deze complicaties vroegtijdig te detecteren en aan te pakken.
Het tijdstip waarop deze complicaties optreden is onvoorspelbaar. Ze kunnen al enkele dagen na het starten
van de behandeling ontstaan, maar evengoed kunnen ze optreden nadat de behandeling al gestopt werd.
Pneumonitis
Het is vaak een uitdaging om de diagnose van een immuuntherapie-geïnduceerde pneumonitis te stellen. Niet
alleen de symptomen (dyspneu, hoesten, thoracale pijn, vermoeidheid) maar ook de CT-graﬁsche afwijkingen
(matglasdensiteiten, inﬁltraten) zijn immers zeer aspeciﬁek, zeker bij patiënten die al vooraf bestaand longlijden hebben zoals COPD of interstitieel longlijden(8,9).
Het is nochtans uitermate belangrijk om de differentieeldiagnose te stellen met infectie, tumorprogressie en
pneumonitis die gerelateerd is aan radiotherapie. Hiervoor zal vaak aanvullend onderzoek met bronchoscopie
nodig zijn. Behandeling vereist vaak het onderbreken van immuuntherapie en het opstarten van een behandeling met corticoïden. In sommige milde gevallen zal immuuntherapie na regressie van de pneumonitis
herstart worden. Bij ernstige gevallen, of na een recidief, wordt de immuuntherapie deﬁnitief gestopt.
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Thyroidititis
Dit is de meest frequente immuuntherapie-geassocieerde endocrinopathie(9). Dit wordt vaak opgepikt bij routinematige labo-onderzoeken, waarbij we telkens TSH controleren. Vaak wordt een korte periode van hyperthyroidie (veroorzaakt door immuuntherapie-gerelateerde celdood) gevolgd door een onomkeerbare toestand
van hypothyroidie. Deze complicatie vereist zelden het stoppen van de behandeling met immuuntherapie
of immuunsupressieve behandeling. Er is wel vaak nood aan een correcte hormonale substitutietherapie,
waarvoor we overleggen met onze collega’s-endocrinologen. Het is belangrijk te weten dat vooraf bestaand
schildklierlijden geen contra-indicatie is voor het opstarten van immuuntherapie, maar dit vereist wel goed
teamwork tussen endocrinoloog en oncoloog.
Hypofysitis
Een auto-immune hypofysitis is een ernstige complicatie van immuuntherapie. Hiervoor wordt een incidentie
gerapporteerd die varieert tussen 0,5% en 10,5%(10). Ook de hypofysitis kan op elk moment tijdens de behandeling ontstaan, of zelfs na het stoppen ervan.
Zeer speciﬁek aan de endocriene immuungerelateerde nevenwerkingen is de onomkeerbaarheid, met blijvende uitval van de hypofysaire as, zelfs na stoppen van de immuuntherapie.

Besluit
Immuuntherapie is aan een snelle opmars bezig bij de behandeling van longkanker. De komende jaren zullen
de indicaties van immuuntherapie binnen de respiratoire oncologie verder worden uitgebreid en zal deze behandeling verder evolueren naar de hoeksteen van de behandeling van elk type longkanker en in elk stadium.
Het is onze gezamenlijke taak - huisarts en specialist - om de zeldzame, maar potentieel ernstige bijwerkingen tijdig te herkennen en te behandelen, in overleg met verschillende orgaanspecialisten.

De visueel sterk uiteenlopende curven tonen een statistisch
signiﬁcant verschil aan in overleving: meer patiënten met
een gemetastaseerde niet-kleincellige longtumor met hoge
PD-L1-expressie leefden nog na 12 maanden als ze behandeld
worden met immuuntherapie dan als ze behandeld worden met
chemotherapie in eerste lijn. (overgenomen uit NEJM 2016; 375:
1823-1833)

Diagnostiek van deze complicatie is moeilijk, gezien het aspeciﬁek karakter van de symptomen waarmee
het uitvallen van de hypofyse gepaard gaat, namelijk: vermoeidheid, spierzwakte, hoofdpijn en duizeligheid.
Diagnose kan gesteld worden door het uitvoeren van een bloedafname met bepalen van TSH, vrij T4, ACTH,
cortisol, LH en FSH. Een behandelplan opstellen vereist opnieuw een goede samenwerking met onze endocrinologen, en zal levenslange substitutie omvatten van de hormonale assen die uitgevallen zijn, vaak naast de
initiële behandeling met hooggedoseerde glucocorticoïden.
Colitis
Diarree is een frequent symptoom bij longkankerpatiënten, zeker als ze naast immuuntherapie ook behandeld
worden met chemotherapie. Het is vaak moeilijk om een differentieeldiagnose te stellen tussen o.a. infectieuze complicaties door immuunsuppressie, chemotherapiegeïnduceerde mucositis of immuuntherapiegerelateerde colitis. Dat vereist nauw overleg met de gastro-enteroloog(9).
De behandeling vereist opnieuw het stopzetten van de behandeling met het oorzakelijk agens en het opstarten van een behandeling met hooggedoseerde steroïden.
Samengevat, als een patiënt onder immuuntherapie een nieuwe klacht ontwikkelt, is het dus steeds aangewezen bedacht te zijn op immuuntherapie-gerelateerde complicaties, onafhankelijk van het orgaansysteem
waar het probleem zich manifesteert.
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UROLOGISCHE ONCOLOGIE
Blaaskanker en noodzaak tot cystectomie: huidige aanpak

Blaaskanker is de vijfde meest voorkomende tumor bij de man in België; minder frequent voorkomend bij vrouwen. Eenmaal een spier-invasief blaascarcinoom wordt
vastgesteld en er geen argumenten zijn voor metastasering (CT-scan), wordt een
lokale therapie met curatief opzet aangeraden. Het uitvoeren van een cystectomie,
al dan niet voorafgegaan door chemotherapie, vormt hierbij al jaren de gouden standaard. Het uitvoeren van en cystectomie heeft echter in de voorbije jaren een transformatie gekend dankzij het gebruik van minimaal invasieve heelkunde, fast track
recovery en multidisciplinaire ondersteuning.
Bij een cystectomie wordt de hele blaas verwijderd. Bij mannen is het ook nodig om simultaan de prostaat
en de zaadblaasjes te verwijderen, zo nodig wordt ook de plasbuis verwijderd. Bij vrouwen worden meestal ook de baarmoeder, soms een deel van de vagina (voorwand) en de eierstokken verwijderd. Als urinaire
derivaties wordt meestal gekozen tussen een urostoma dan wel een vervangblaas.
De complexiteit van deze ingreep is het gevolg van het delicaat evenwicht tussen enerzijds de maximale
heelkundige verwijdering van tumor in het klein bekken en anderzijds het risico op complicaties ten gevolge van deze ingreep.
Zoals al gemeld, heeft het uitvoeren van en cystectomie heeft echter in de voorbije jaren een transformatie gekend dankzij het gebruik van minimaal invasieve heelkunde, fast track recovery en multidisciplinaire ondersteuning. Dit alles om de functionele en oncologische outcome te optimaliseren.

Minimaal invasieve heelkunde
De eerste robot-geassisteerde cystectomie (RARC) in het OLV Ziekenhuis vond reeds in 2003 plaats,
als tweede casus wereldwijd. De techniek werd door de jaren heen verder verﬁjnd zodat zowel de cystectomie als de urinaire derivatie vandaag volledig intra-corporeel gebeurt (dus: zonder incisie in de
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onderbuik incisie). Het OLV Ziekenhuis is erkend als Europees referentiecentrum voor robot-geassisteerde
cystectomie en hééft voor deze ingreep een van de langst lopende databases ter wereld.
De voordelen van een robot-cystectomie ten opzichte van een open cystectomie (via laparatomie) situeren
zich voornamelijk op het vlak van het herstel:
•
Er is een kortere hospitalisatieduur (ongeveer één week)
•
Er is minder pijn, snellere mobilisatie van patiënt
•
Er is minder bloedverlies en minder noodzaak tot bloedtransfusie
•
Er zijn minder complicaties (minder ileus, minder strictuurvorming met hydronefrose tot gevolg, minder
urine/darmlekkage)
•
Er zijn minder littekenbreuken tijdens follow-up in verband met laparatomie
•
Het is veiliger bij co-morbide patiënten en tevens op oudere leeftijd
•
Het gebruik van augmented reality is mogelijk

Fast track-herstel
Niet alleen de heelkunde zelf, maar ook de perioperatieve zorg is in de voorbije jaren sterk geëvolueerd. Een
proactieve ondersteuning, gebaseerd op de principes van fast track-herstel, helpt de patiënt doorheen zijn gehele ziekenhuisopname. We zijn als dienst nauw betrokken geweest in het ontwikkelen van het ERAS-protocol
voor robot-cystectomie. ERAS - voluit Enhanced Recovery After Surgery - geldt vandaag als een internationale aanbeveling. Een fast track-programma beschrijft een gestandaardiseerd multimodaal perioperatief zorgtraject dat tot doel heeft de fysiologische en psychologische stresseffecten van chirurgie te minimaliseren.
We willen hiermee een positieve impact hebben op de patiëntenzorg, van diagnose via chirurgie tot herstel
naar het terug normaal functioneren van de patiënt.

Multidisciplinaire ondersteuning bepaalt de outcome
De outcome van deze complexe heelkunde de bij vaak co-morbide patiënten wordt niet alleen door de ingreep
zelf bepaalt. De perioperatieve multidisciplinaire zorg is hierbij van enorm belang. Het ontwikkelen van een
zorgplan, waarbij alle betrokken actoren en hun takenpakket worden vermeldt, dient om deze complexe zorg
te coördineren. De verschillende actoren hierbij betrokken zijn:
1. Psycholoog: ondersteuning pre-, per- en postoperatief
2. Anesthesist: preoperatief detecteren van risicofactoren en deze zo nodig tijdig corrigeren
3. Rookstop-kliniek: preoperatief
4. Diëtist: preoperatief ondervoeding detecteren, postoperatieve begeleiding indien nodig
5. Kinesist: postoperatief vroegtijdige stimulatie tot mobilisatie
6. Sociale dienst: regelen van een herstelverblijf, thuisondersteuning,..
7. Gespecialiseerde oncologisch verpleegkundige: patiënteducatie, coördinator van zorg
8. Stoma-verpleegkundige

Drie pijlers: minimaal invasieve heelkunde - multidisciplinaire aanpak - fast track-herstel
Er is steeds meer bewijs dat geïmplementeerde fast track-programma’s, het gebruik van minimaal invasieve
chirurgie en een multidisciplinaire aanpak met succes het aantal complicaties, de hospitalisatieduur en de
hersteltijd na een grote bekkenoperatie kunnen verminderen.
We zijn ervan overtuigd dat door de implementatie van een dergelijk gestandaardiseerd heelkundig traject
elke patiënt een optimaal gepersonaliseerde perioperatieve zorg kan krijgen, wat het psychisch en fysisch
welbevinden van de patiënt bevordert.

In het fast track-programma gaat veel aandacht naar de volgende principes:
•
Vroeg mobiliseren
•
Vroeg starten met de orale inname van vocht en voeding
•
Niet routinematig gebruik van maagsonde, vroegtijdig verwijderen van chirurgische drains
•
Streven naar euvolemie en normothermie
•
Multimodale pijnbestrijding, vermijden van sedativa
•
Multimodale profylaxe van misselijkheid en braken.
•
Voorkeur chirurgische toegang via minimale invasieve benadering.
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BORSTKLINIEK
Innovatieve radiotherapietechnieken en patiëntselectie
voor een gepersonaliseerde aanpak bij borstkankerpatiënten
Adjuvante radiotherapie reduceert het risico op locoregionale recidieven bij borstkanker met ongeveer 70%. Het belang van een goede locoregionale controle en het
effect ervan op de lange termijn ziektevrije en globale overleving werden in de voorbije decennia aangetoond in een aantal gerandomiseerde studies.
Gepersonaliseerde en accurate behandeling
Recente technologische ontwikkelingen in de radiotherapie maken het mogelijk om een meer gepersonaliseerde radiotherapie toe te passen en een accurate behandeling toe te dienen, zowel in de borstsparende
setting als bij postmastectomie. Ook in andere behandelingsmodaliteiten (systematische therapie, chirurgisch management) is er vooruitgang. De combinatie van al deze ontwikkelingen heeft ertoe geleid dat
er na de deﬁnitieve behandeling van de gelokaliseerde ziekte nu zelden nog lokaal-regionale recidieven
worden vastgesteld. Bovendien zijn de overlevingscijfers excellent.
Vernieuwingen op het gebied van bestralingsbehandeling voor borstpatiënten zijn er op gericht om: de
acute/lange termijn toxiciteit te verminderen, de dosis ter hoogte van de omringende normale weefselstructuren zoals het hart en de longen te minimaliseren, de levenskwaliteit te verbeteren en uiteindelijk te
resulteren in een verbetering van de therapeutische ratio.

Minder fracties, kortere behandelingsduur
Matig hypo-gefractioneerde radiotherapieschema’s - zoals 40 Gy geleverd in 15 fracties gedurende drie
weken - worden sinds een aantal jaren routinematig aangewend bij patiënten na een borstsparende
ingreep. Het schema wordt als even efﬁciënt en veilig beschouwd als de conventioneel gefractioneerde
behandelingen (50 Gy over vijf weken). De reductie van het aantal fracties en de inkorting van de behandelingsduur met twee weken biedt meer comfort en komt de levenskwaliteit van de patiënten na een
borstsparende operatie ten goede.
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Recente data bevestigen nu ook dat dergelijke hypofractionatieschema’s kunnen toegepast worden
postmastectomie, zelfs in combinatie met een onmiddellijke reconstructie, maar ook bij regionale
klierbestraling.
In de veronderstelling dat de limiet van hypofractionatie nog niet bereikt is, werd een gerandomiseerde
studie gevoerd. Deze studie vond plaats in een populatie van borstpatiënten na een conserverende
ingreep en ze bevestigde de non-inferioriteit op vijf jaar van een ultra-hypofractionatie schema (vijf
dagelijkse fracties van 5.2 Gy toegediend over een week) en dit in vergelijking met de klassieke aanpak.
Uiteraard wordt dit schema als uiterst patiëntvriendelijk ervaren. Voorlopig wordt dit schema enkel
toepast bij borstbestraling (zonder regionale radiotherapie) na een conserverende ingreep en bij de
iets oudere patiënt. Verwacht wordt dat de indicaties voor het gebruik van dit schema in de nabije
toekomst nog zullen uitgebreid worden.

Een meer complexe hartsparende oplossing wordt geboden met de DIBH-techniek, wat staat voor
Deep Inspiration Breath Hold. Deze techniek maakt gebruik van de caudale en posterieure verplaatsing
van het hart tijdens een diepe inspiratie (Figuur 2). Hierbij wordt de afstand van de thoraxwand of de
borst tot het hart groter en wordt de dosis op het hart met 80 % gereduceerd. Bij de CT-simulatie wordt
aan de patiënte gevraagd om de ademhaling gedurende 20 tot 30 seconden te blokkeren in diepe inspiratie. De positie en het oppervlak van de thoraxwand worden gescand en het 3D-behandelingsplan
wordt opgemaakt.
Tijdens de behandeling zelf blokkeert de patiënt de ademhaling in verschillende intervallen. De lineaire
versneller levert enkel bestraling in correcte diepe inspiratiestatus ( Figuur 3-4). Het is essentieel dat
de positie van de borst/thoraxwand continu gemonitord door een systeem voor oppervlaktescanning.
Een Cone Beam- CT (CBCT) veriﬁeert de positie van het hart bij de start van de behandeling.

Voor een beperkte selectie patiënten met een uitstekende prognose is een éénmalige intra- operatieve
partiële borstbestraling door middel van 50 KV Intrabeam-fotonen eveneens een optie.

Deze DIBH-techniek is, mits een goede voorbereiding, haalbaar voor het overgrote deel van de patiënten. De behandelingsduur zelf wordt slechts met enkele minuten verlengd.

Driedimensionale technieken om organen te beschermen

Conclusies: toxiciteit minimaliseren, therapeutische ratio maximaliseren

Als alternatief voor de conventionele tangentiële bestraling zijn in de voorbije jaren een verscheidenheid aan driedimensionale technieken ontwikkeld. Hierbij wordt een optimale dosisverdeling binnen de
te behandelen doelvolumes nagestreefd en wordt de dosis op de kritische organen tot een minimum
beperkt.

Het domein van de radiotherapie is in volle evolutie. Bij elke behandeling worden een aantal variabele
klinische gegevens zoals levensverwachting, levenskwaliteit en voorkeur van de patiënt, in overweging genomen. Technische innovaties dienen op een kritische manier geïmplementeerd te worden
om, rekening houdend met de individuele anatomische variaties, de toxiciteit te minimaliseren en de
therapeutische ratio te maximaliseren.

Een van de meest kritische organen bij een linker borstbestraling is het hart. Hoewel recente radiotherapie studies geen duidelijke exces aan cardiale mortaliteit na borstbestraling aantonen, blijkt het
risico op majeure coronaire events toch lineair op te lopen (met 7,4 %) bij elke extra Gray op het hart.
Zeker bij patiënten met bijkomende cardiale risicofactoren lijkt de kans op cardiale problemen nog
extra toe te nemen. Om deze reden wordt ernaar gestreefd om de dosis op het hart tot een minimum
te beperken (Mean Heart Dose onder 3 Gy). Recente gegevens tonen aan dat ook de dosis op de LAD
en het linker ventrikel zo laag mogelijk gehouden moeten worden.
Verschillende radiotherapietechnieken zijn ontwikkeld om o.a. het hart te sparen. Intensiteit-gemoduleerde (IMRT) of volumetrie-gemoduleerde technieken (VMAT) (Figuur 1) kunnen aangewend worden
om de dosis distributies rond het hart te modelleren. Dit gaat echter gepaard met een lage dosis spill
ter hoogte van de long en de contralaterale borst. Zeker bij rokers kan dit leiden tot een verhoogd risico
op radiatie-geïnduceerde longkanker.
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Figuur 1

Op 16 oktober 2021 vond het Modegala plaats
dat onder auspiciën van Stichting tegen Kanker
werd georganiseerd.
De opbrengsten van deze succesvolle avond,
die geheel volgens de coronaregels verliep,
gaan naar een studie die de OLV Borstkliniek
uitvoert voor een innovatieve techniek
voor een tepelbesparende borstamputatie
met prothesereconstructie, met ondersteuning
van een chirurgierobot.

Figuur 2

Figuur 3

Figuur 4
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MEDISCHE ONCOLOGIE-DAGZIEKENHUIS
Het oncologisch team, ook bij storm een rots in de branding

Voor ieder van ons was het voorbije jaar een beproeving. Sociale contacten werden
teruggeschroefd en ook binnen het ziekenhuis werden strenge maatregelen opgelegd. We vroegen onze patiënten hoe zij deze periode ervaren hebben. Hoe voelt het
voor een oncologische patiënt om alleen naar het ziekenhuis te komen voor je behandeling en alleen het resultaat van je volgende scan te aanhoren? Hieronder volgen
een aantal aangrijpende antwoorden die we van onze patiënten kregen.
Ode aan alle zorgverleners van het oncologisch team
Een kankerbehandeling is op zich al geen pretje. Behalve het feit dat je ernstig ziek bent, krijg je nog eens
te maken met de emotionele impact van je ziekte en de bijwerkingen van de behandeling.
Als ik vroeger dacht aan de bijwerkingen van chemotherapie dan dacht ik vooral aan je haar verliezen en
braken. Ondertussen weet ik wel beter. Ja, ik ben mijn haar verloren, alhoewel het braken nog wel meevalt.
Maar er zijn nog zoveel andere dingen waar ik niet op gerekend had.
Geen daarvan zijn onoverkomelijk maar ze vereisen wel constante aandacht. Lijden aan kanker en kankerbehandeling zijn een fulltime bezigheid. Je leven verandert. Natuurlijk hangt het ook van jou af of je
nog “een leven naast de kanker” hebt, maar laten we eerlijk zijn, kanker is een tiran die zich niet zomaar
aan de kant laat zetten.
En toen kwam COVID-19, het spook dat plots de hele wereld terroriseerde. Onzichtbaar, maar niettemin
voelbaar aanwezig. Het was alsof de woorden van de Psalmist - 3000 jaar geleden gecomponeerd werkelijkheid waren geworden: De pest, die in de duisternis rondsluipt, de besmetting die ’s middags
haar verwoestingen aanricht.
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Waren we bang? Natuurlijk waren we dat. Iedereen vreest het onbekende. Wie dat niet doet, is waarschijnlijk eerder roekeloos dan moedig. En de berichten waren grimmig, vooral de eerste maanden.
En als kankerpatiënten waren we extra vatbaar. Als je kanker hebt, leer je je immuunsysteem waarderen. Hoe ingenieus het is - prachtig, net als al die andere dingen in ons lichaam. De ﬁjnstelling ervan is
verbluffend. Ontzagwekkend. Maar ook kwetsbaar.
In ons lichaam woedt een oorlog. Sterk verschanste kankercellen worden blootgesteld aan een voortdurend kruisvuur van chemotherapiebommen. En wat de meeste nevenschade van dit bombardement
oploopt, dat is die grote muur die ons lichaam en onze gezondheid omringt: ons immuunsysteem.
Er staan altijd rovers klaar om van die gaten in je immuunsysteem te proﬁteren. Opportunistische bacteriën en virussen zien hun kans schoon. We moesten als het ware een kustmatige tweede muur van
ontsmettingsmiddelen, mondmaskers en afzondering rond ons lichaam bouwen.

Voor een aantal onder ons, die het verdict hebben gekregen ongeneeslijk, inoperabel, te zijn, zal de
strijd niet ophouden. Het is onze persoonlijke Honderdjarige Oorlog, die evenwel geen honderd jaar zal
duren. Sommigen zijn al blij als ze de honderd maanden, of zelfs de honderd weken halen.
Regelmatig worden nieuwe medicijnen ontwikkeld. Prachtig. Er is een vaccin en we zien - misschien
- licht aan het einde van de covid-tunnel. Hoopgevend. Maar van even groot belang, misschien soms
zelfs belangrijker, blijft het om de hele mens te zien. Want uiteindelijk is het de herstellende kracht van
het lichaam zelf die het grootste werk moet doen. En om opnieuw Salomo aan te halen: Hebt gij u
ontmoedigd betoond op de dag van benauwdheid? Uw kracht zal gering zijn.
Daarom hebben we veel waardering voor de inspanningen van al de onze verzorgers, dokters, verplegers en verpleegsters, sociaal assistenten, onze familie, om ons niet alleen te behandelen - klinisch
- maar ook menselijk.

Niemand besefte dat beter dan de dokters. Ze namen prompt beveiligende maatregelen. Toegang tot
de afdeling werd beperkt tot het hoogst noodzakelijke. Oudere mensen herinneren zich wellicht de uitspraak, reinheid staat naast deugdzaamheid. En inderdaad, reinheid werd een levensreddende deugd.
Houd je masker op. Ontsmet je handen. Blijf op je kamer. Het lijkt misschien allemaal overdreven
streng, maar het redt levens: niet alleen het leven van de patiënten, maar ook dat van de zorgverleners
die als soldaten in de loopgraven tegen hun onzichtbare vijand vechten.
Tolstoy schreef dat iedereen ongelukkig is op zijn eigen manier. En in dezelfde trant verzuchtte de
wijze Salomo: ieder van ons kent zijn eigen plaag en zijn eigen smart. Ondanks alle goede zorgen,
alle empathie, ben je alleen. Niemand weet vollédig wat jij voelt. Dat voel je heel scherp aan wanneer
je, vanwege de strenge quarantainevoorschriften, alleen je afdeling binnenstapt, een onderzoek laat
doen, of angstig zit te wachten op de laatste uitslag van je test. Covid-19 heeft ons allemaal in meer
of mindere mate geïsoleerd.
Hoe goed doen dan de volgende zaken: een vriendelijke glimlach van een verpleegster, een knipoog,
een zacht woord, de begrijpende blik van een dokter … Het lijken kleine dingen, maar ze maken een
wereld van verschil. Het is zoals een fris glas heerlijk water in een door ziekte verschroeide woestijn. Of
een zachte straal van licht en warmte in een kil rotsig landschap.
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KLINISCHE STUDIES
Een concrete bijdrage tot de ontwikkeling van nieuwe therapieën

Innovatie zit in het DNA van de oncologische diensten van het OLV Ziekenhuis.
Daarom werken we actief mee aan onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen,
betere behandelingen en nog doeltreffender medische hulpmiddelen. Zo krijgen
onze patiënten toegang tot de nieuwste therapieën. Begin november 2020 waren
de oncologische diensten van het OLV Ziekenhuis via de verschillende medische
diensten bij zowat 50 klinische studies betrokken, zie onderstaand overzicht.
Borstkliniek
• 11 klinische studies lopend
• Principal investigators: Dr. Roelstraete,
Dr. Huygh, Dr. Traen, Dr. Verbeke
• Sponsors: Leiden university medical center,
GSK, EORTC, BIG/TROG, OLV, Novartis,
Radius Pharmaceuticals
Gastro-enterologie
• 8 klinische studies lopend
• Principal investigators: Dr. Hendrickx
• Sponsors: BGOG, BGDO, MSD, Ipsen NV
en Hutchison Medipharma
Gynaecologie
• 6 klinische studies lopend
• Principal investigators: Dr. Huygh
• Sponsors: BGOG, BGDO, AstraZeneca,
Regeneron, Tesaro, MSD
Hoofd- en halsoncologie
• 1 klinische studie lopend
• Principal investigator: Dr. Huygh
• Sponsor: Galera Therapeutics
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Neurologische oncologie
• 3 klinische studies lopend
• Principal investigator: Dr. Verbeke
• Sponsor: EORTC
Algemene oncologie
• 2 klinische studies lopend
• Principal investigators: Dr. Verbeke,
Dr. Roelstraete, Dr. Schatteman
• Sponsor: EORTC
Pneumologie
• 10 klinische studies lopend
• Principal investigators: Dr. Vercauter,
Dr. Tournoy, Dr. Adam
• Sponsors: AstraZeneca, ZOL,
F. Hoffmann-La-Roche, UZLeuven
Urologie
• 16 klinische studies lopend
• Principal investigators: Dr. Schatteman,
Dr. D’Hondt, Dr. De Groote, Dr. De Naeyer, Dr. Bral
• Sponsors: EORTC, Hôpitaux Universitaire de Genève,
Janssen, Eisai, MSD, Ipsen NV, GZA, UZ Gent,
Telix Pharmaceuticals, Urovant Sciences, Pﬁzer
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WIJ HELPEN MEER DAN 3000 PATIËNTEN PER JAAR

MOC totalen 2020

Hoewel de aangehouden inspanningen op het vlak van preventie en screening hun vruchten afwerpen,
blijft nog een groot deel van de bevolking direct geconfronteerd met kanker. Jaarlijks worden er in België
meer dan 70.000 kankers gediagnosticeerd. Van deze kankerdiagnoses worden er jaarlijks meer dan
2.000 in het OLV Ziekenhuis gesteld. In 2020 ging het om 1.921 nieuwe diagnoses.

Borstkliniek gyneco (BKL) 516
Digestieve Oncologie (DIG) 658
Endocrinologie (ENDO) 28
Gynaecologie (GYN) 243
Hematologie (HEM) 296

Dat zijn er bijna 100 minder dan in 2019. Allicht hebben een aantal patiënten omwille van covid-19
langer gewacht om met hun klachten naar een arts te gaan. Ook in het OLV Ziekenhuis horen wij collega’s
individuele casussen vertellen van patiënten die pas in een laat stadium een diagnose kregen. Gelukkig
blijft die impact relatief beperkt. Hoewel het aantal multidisciplinair oncologische consulten (MOCs) in
2020 lager was dan in 2019, toch bleef het boven het niveau van 2018 (2.914) en de vorige jaren liggen.
Een gelijklopende vaststelling geldt voor het aantal contacten in het oncologisch dagziekenhuis van OLV.
Dat bedraagt voor 2020 in totaal 14.152. Hoewel dit bijna 10% lager ligt dan in 2019, blijft dit aantal rond
de 15.000 contacten gesitueerd, waarmee de stijgende trend van de vorige jaren wordt voortgezet. Zowat
15.000 dagkliniekcontacten op jaarbasis beteken dat er elke dag meer dan 70 patiënten voor een behandeling in het oncologisch dagziekenhuis in Aalst langskomen.
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Huid en weke delen tumoren (HUID) 95
Mond-kaak-aangezicht (MKA) 79
Neurologie (NEURO) 65
Pneumologie 316
Radio Oncologie 1
Urologie (URO) 980

MOC totalen 2020
Nieuwe diagnose MOC’s 1921

In de eerste helft van 2021 merkten wij dat de vrees van vele patiënten om met hun klachten naar een arts
te gaan tijdens de pandemie, sterk is afgenomen of zelfs is verdwenen. Dat is een goede zaak, gezien de
algemene stelregel “hoe vroeger gediagnosticeerd, hoe beter behandelbaar”.

Follow-up MOC’s 1356

Samen met de follow-up van eerder gediagnosticeerde kankerpatiënten vertegenwoordigden deze nieuwe diagnoses 3.277 multidisciplinair oncologische consulten (MOCs) in ons centrum, tegenover 3.362 in
2019.
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Kanker is een ziekte die in vele vormen voorkomt. Sommige types treffen een groter aantal patiënten dan
andere. 85% van alle patiënten die in het Oncologisch Centrum Aalst worden behandeld, heeft betrekking
op urologische oncologie, digestieve oncologie, borstoncologie, hematologische oncologie en respiratoire
oncologie. Dit weerspiegelt de incidentie wereldwijd.

ELKE WEEK STELLEN WIJ 40 ONCOLOGISCHE DIAGNOSES

Evolutie dagkliniekcontacten

2019
2020
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15.723

14.152
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CONTACTGEGEVENS
Telefoonnummer(s) en e-mailadres van het medisch secretariaat van de medische diensten
van het OLV Ziekenhuis die betrokken zijn bij het Oncologisch Centrum Aalst.

Mond-, kaak- en aangezichtsheelkunde (MKA)
053 72 41 43 (Aalst) - 02 300 63 45 (Asse) - 053 72 41 43 (Ninove) - mka.aalst@olvz-aalst.be

Algemene heelkunde
053 72 45 06 (Aalst) - 02 300 63 29 (Asse) - heelkunde.aalst@olvz-aalst.be

Medische oncologie
053 72 44 79 - radiotherapie-onco.aalst@olvz-aalst.be

Borstkliniek
053 72 44 79 (Aalst) - Borstkliniek@olvz-aalst.be

Neurochirurgie
053 72 43 73 (Aalst)

Cardiovasculaire en thoracale heelkunde
053 72 46 99 (Aalst) - 02 300 63 37 (Asse) - 054 31 20 61 (Ninove) - cv.aalst@olvz-aalst.be

Neurologie
053 72 45 19 (Aalst) - 02 300 63 75 (Asse) - 054 31 20 61 (Ninove)
neurologie.aalst@olvz-aalst.be

Endocrinologie
053 72 44 88 - endocrinologie@olvz-aalst.be
Fysische geneeskunde & Revalidatie
053 72 42 65 (Aalst) - 02 300 62 53 (Asse) - 054 31 20 61 (Ninove)
Gastro-enterologie
053 72 44 28 (Aalst) - 02 300 62 56 (Asse) - 054 31 20 84 (Ninove)
gastro-entero.aalst@olvz-aalst.be
Gynaecologie
053 72 49 50 (Aalst) - 02 300 62 96 (Asse) - 054 31 20 86 (Ninove)
Klinische hematologie
053 72 88 53 (Aalst)
Laboratorium pathologische ontleedkunde
053 72 42 82 - pathologie@olvz-aalst.be
Medische beeldvorming
053 72 42 53 (Aalst, algemeen) - 053 72 41 64 (Aalst, MR) - 02 300 62 57 (Rx/CT Asse)
054 31 20 10 (Rx/CT Ninove)
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Neus-, keel- en oorziekten (NKO)
053 72 45 33 (Aalst) - 02 300 63 11 (Asse) - 053 72 45 33 (Ninove) - nko.aalst@olvz-aalst.be
Nucleaire geneeskunde
053 72 44 77 (Aalst) - 02 300 62 47 (Asse)
Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde
053 72 43 76 (Aalst) - plastische.aalst@olvz-aalst.be
Pneumologie/Longziekten
053 72 42 89 (Aalst) - 02 300 63 36 (Asse) - 054 31 20 27 (Ninove)
pneumologie.aalst@olvz-aalst.be - pneumologie.asse@olvz-aalst.be
pneumologie.ninove@olvz-aalst.be
Radiotherapie
053 72 44 79 (Aalst) - radiotherapie-onco.aalst@olvz-aalst.be
Urologie
053 72 43 78 (Aalst) - 02 300 63 31 (Asse) - 054 31 20 61 (Ninove)
urologie.aalst@olvz-aalst.be - urologie.asse@olvz-aalst.be - urologie.ninove@olvz-aalst.be

kenneth.van.lierde@telenet.be
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