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1. TEN GELEIDE
Het verhaal van mijn opleiding tot medisch oncoloog in gerenommeerde ziekenhuizen in het
buitenland wordt uitvoerig beschreven in mijn memoires.1 In de VS werd ik Assistant-Professor of
Medical Oncology aan de University of Utah Medical School in Salt Lake City, Utah. In 1974 besloot ik
dat ik beter mijn kennis ter beschikking kon stellen van mijn thuisland, waar Medische Oncologie
praktisch onbestaande was. Mijn voorkeur ging naar Brugge en zo kwam ik terecht in het AZ Sint-Jan.
In de VS werd reeds in 1972 binnen de Inwendige Ziekten een nieuwe subspecialiteit Medische
Oncologie erkend.2 In de jaren 1960 boekte men met chemotherapie voor het eerst
noemenswaardige resultaten bij hematologische kwaadaardige aandoeningen en enkele zeldzame
vaste tumoren. Naast de lokale behandeling van kanker met heelkunde en of radiotherapie kwam er
nu een systeembehandeling bij tegen uitzaaiingen. Algauw werd duidelijk dat efficiënt toegediende
chemotherapie een waaier aan bijwerkingen kon veroorzaken, als daar zijn hematologische, gastrointestinale, neurologische, pulmonaire, cardiale, ... Persoonlijk heb ik voor het eerst de longtoxiciteit
en
de
hemolyse
veroorzaakt
door
van
methotrexaat
gerapporteerd.3-5
6
9-Hydroxy-2N-methylellipticinium acetate (Celiptium®). Het leek dus logisch dat een internistische
opleiding vereist werd voor de diagnose van uitzaaiingen en de behandelingen met chemotherapie.
In Salt Lake City was de afdeling Medische Oncologie onderdeel van de afdeling Inwendige Ziekten.
We hadden geregeld gezamenlijk overleg met de afdeling Radiotherapie over gemeenschappelijke
patiënten. Voor Brugge bedacht ik een Oncologisch Centrum met twee naast elkaar staande
afdelingen: Radiotherapie en Medische Oncologie.
België had bij mij terugkomst in 1974 geen gestructureerd kankerbeleid. De meeste kankerpatiënten
werden behandeld door chirurgen en / of radiotherapeuten. Er was één Kankerinstituut Bordet te
Brussel met een afdeling heelkunde, radiotherapie en chemotherapie. In de KUL, UCL, de Université
de Liège en in La Louvière werkte een internist oncoloog onder een diensthoofd radiotherapie. Ik
vond nog een medisch oncoloog in Antwerpen. Alles bij elkaar waren er slechts een tiental medisch
oncologen in gans het land. Ik heb meerdere goed opgeleide medisch oncologen uit Bordet zien
uitwijken naar de VS waar ze een betere toekomst tegemoet keken. Er waren ook radiotherapeuten
en orgaanspecialisten die zich waagden aan het toedienen van chemotherapie als laatste hulpmiddel.
Het ging er eerder voorzichtig aan toe om bijwerkingen te vermijden. Ik herinner me een dame die
me met uitzaaiingen van borstkanker consulteerde. Na haar amputatie had ze CMF chemotherapie
gekregen van haar gynaecoloog. Ze had die vrij goed verdragen, geen haarverlies en geen
gastrointestinale bijwerkingen. Bij navraag over het toegediende schema bleek dat slechts één derde
van de aangewezen dosis werd toegediend.
De benadering van kankerpatiënten in België stelde heel wat problemen in 1974. Kanker was taboe.
Niemand had zogezegd kanker. Gevolg, kankerpatiënten kwamen te laat voor behandeling (Fig. 1) of
werden niet eens verwezen voor behandeling. Je kon toch geen patiënt(e) verwijzen naar een
'kankerspecialist' (Fig. 2). De resultaten van chemotherapie en hormoontherapie waren onvoldoende
bekend (Fig. 3,4)7. De eerste patiënten die ik als medisch oncoloog zag waren vergevorderd, zwaar
vooraf behandeld met heelkunde en / of radiotherapie. De medisch oncoloog werd dikwijls
geconsulteerd als er niets meer te opereren of te bestralen was (Fig 5,6). Veel kankerpatiënten
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zochten hun heil bij alternatieve genezers en kwakzalvers die welig tierden (Fig. 7,8)8. Op de First
EORTC Breast Cancer Working Conference in Brussel op 19-20 september 1975 heb ik gewezen op de
nefaste invloed van de fatalistische houding in Europa tegenover de vroegtijdige behandeling van
borstkanker.9 Veel vrouwen met borstkanker werden ondermaats of soms zelfs niet behandeld
omdat men er niet geloofde of er niet van op de hoogte was.
2. DE STICHTING VAN DE BELGIAN SOCIETY OF MEDICAL ONCOLOGY
Omdat mijn specialiteit in België nog niet bestond stichtte ik in 1977 de Belgian Society of Medical
Oncology (BSMO). De stichtingsvergadering had plaats in de Voogdenkamer van het SintJanshospitaal op 12 februari (Fig. 7). Ik werd de eerste voorzitter. Bedoeling was ten eerste erkenning
van de specialiteit te verkrijgen met terugbetaling van prestaties, ten tweede een degelijke opleiding
van oncologen verzekeren en ten derde de globale zorg van kankerpatiënten te verbeteren door een
betere samenwerking te organiseren tussen chirurgen, radiotherapeuten en medisch oncologen. Die
doelstellingen heb ik uiteengezet in een artikel: Waarom een Belgische Vereniging voor Medische
Oncologie? De Franse vertaling werd aanvaard voor publicatie in Bruxelles Médicale.10 De
Nederlandstalige versie werd verworpen door Het Tijdschrift voor Geneeskunde wegens te
polemisch. De professoren radiotherapeuten van onze Belgische universiteiten repliceerden dat ze
'zelf voldoende onderlegd waren in de chemotherapie, hormoontherapie, immunotherapie,
pathologie, … ', ze hadden met andere woorden geen medisch oncologen nodig. Een gelijkaardige
reactie kwam er van de chirurgen. Die collega’s konden niet aanvaarden dat een internist, speciaal
opgeleid in de kankerbestrijding, beter geschikt was om de globale behandeling en de samenwerking
tussen de verschillende specialisten te verzekeren en te coördineren. Le Groupements des unions
professionelles Belges de médecins spécialistes vond (7/12/1979) dat er geen chasse gardée bestond
binnen de nomenclatuur. Verder verzetten ze zich tegen een verdere opsplitsing binnen de
Inwendige Ziekten. In latere jaren waren het orgaanspecialisten die de erkenning van medisch
oncologen tegenwerkten. Echte steun kwam van het Kankerinstituut Bordet te Brussel met
professoren H. Tagnon en J-C. Heuson. De Université Catholique de Louvain deed ook mee. De
Katholieke Universiteit Leuven was minder enthousiast. Als stichtend voorzitter schreef ik de
statuten en een kankerbestrijdingsplan. Er werden talrijke brieven gericht tot het Ministerie van
Volksgezondheid en het RIZIV o.a. om terugbetaling te bekomen van onze prestaties, vooral het
ambulant toedienen van chemotherapie. Die leverden enkel korte antwoorden met verwijzingen
naar allerlei wetteksten, artikelen van KB's en uitvoeringsbesluiten. Geen daden. Ze verwezen ook
naar de Hoge Raad voor Kankerbestrijding die al in meerdere jaren niet meer bijeengekomen was.
Professor Tagnon (8/3/1977): 'In twelve years, no report or communication from the Conseil
Supérieur du Cancer has ever reached the Minister'.
3. ERKENNING VAN MEDISCHE ONCOLOGIE EN KANKER ZORGPROGRAMMA'S
Begin 1999 wilde Minister van Volksgezondheid Marcel Colla uitpakken met een hervorming van de
oncologie. De oncologische zorg werd opgedeeld in A-programma's (perifere) en een beperkt aantal
B-programma's opgedeeld in o.a. 'medische oncologie' en 'chirurgische oncologie'. De nieuwe
beroepstitel van 'medisch oncoloog', zou alleen voorbehouden worden aan internisten en pediaters.
Andere specialisten zoals urologen, stomatologen, gastro-enterorlogen, pneumologen of
dermatologen konden hoogstens de titel van 'oncoloog' in de wacht slepen. De 'orgaanspecialisten' met de gynaecologen op kop - steigerden. Ze vreesden dat ze in de toekomst hun kankerpatiënten
niet meer zelf zouden kunnen behandelen. 'Dit zette de hele sector in rep en roer'.11 Op 16 april 1999
verscheen het MB (ministerieel besluit) tot vaststelling van de bijzondere criteria voor erkenning van
geneesheren-specialisten, houder van volgende bijzondere beroepstitels: 'oncologie', 'medische
oncologie'. Kwamen in aanmerking voor 'oncologie' erkende geneesheren-specialisten in heelkunde,
orthopedie, plastische heelkunde, urologie, neurochirurgie, stomatologie, N.K.O. dermatovenereologie, gynaecologie-verloskunde en neurologie. De bijzondere beroepstitel in 'medische
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oncologie' werd voorbehouden aan specialisten in inwendige ziekten, gastro-enterologie,
pneumologie en pediatrie. In afwijking hiervan kon ook erkend worden een radiotherapeut die het
bewijs leverde dat hij, 'sedert tenminste vier jaar na zijn erkenning als geneesheer-specialist, de
betrokken oncologische discipline op een substantiële en belangrijke manier uitoefent'. Het MB
verscheen pas op 22 juni 1999 in het Belgisch Staatsblad.12 Minister Colla nam op 23 juni 1999
ontslag omwille van de dioxinecrisis. Ondertussen publiceerde Minister van Sociale Zaken Galan op 1
juni 1999 een lijst met terugbetaalbare geneesmiddelen tegen kanker.13 Die konden enkel
voorgeschreven worden door 'medisch oncologen'. Probleem was dat die nieuwe beroepstitel nog
niet was ingevoerd. De ziekenfondsen getuigden 'dat ze gewone behandelende geneesherenspecialisten die cytostatica voorschrijven geen strobreed in de weg leggen'.14 In het Belgische
Staatsblad van 31 augustus 1999 werd een erratum gepubliceerd. Hierbij werd de overgangsbepaling
voor radiotherapeuten geschrapt. Het was voor hen niet meer mogelijk de bijzondere titel van
'medisch oncoloog' te verwerven. De BVAS diende bij de Raad van State een verzoek tot
nietigverklaring van het MB in.15 Bovendien werd nog niet uitdrukkelijk geregeld door welke organen
de dossiers van de aanvragen en de erkenningen zouden behandeld worden.16
De Ministers Aelvoet en Vandenbroucke hadden in augustus 2000 een ontwerp-KB (Koninklijk
Besluit) klaar dat de oprichting beoogde van twee types oncologische zorgprogramma's (A en B). 'Elk
ziekenhuis dat kankerpatiënten wil behandelen moet een oncologisch comité oprichten. Dat comité
stelt een handboek en guidelines op'. Aan de B-types werden zulke hoge eisen gesteld dat vrijwel
uitsluitend universitaire ziekenhuizen eraan konden voldoen. De Syndicale Kamers waren daarover
niet te spreken. Ze vreesden dat het KB zou leiden tot een 'desorganisatie van goed functionerende
diensten'.17
Dr. Moreau J-D. vatte het aldus samen (mei 2001) : 'Het feuilleton over de erkenning van de oncologie
als medisch activiteitsdomein is meer en meer een splijtzwam, een balkanisering, een progressieve
degradatie, gevaarlijk voor de oncologen en niet alleen voor hen'. 'De ellenlange besprekingen over
de erkenning van de oncologie slepen al meer dan 10 jaar aan. ...' 'Eerst hadden 15 specialiteiten
toegang tot de oncologie, al dan niet medische, vervolgens 24 en nu zouden zo waar alle 30 in België
erkende specialiteiten toegang hebben tot de zgn. coördinerende specialiteit van multidisciplinaire
oncologie!'. 'Hier moet een eind aan komen!''8
De Raad van State vernietigde begin oktober 2001 het MB van 16 april 1999 op erkenning van de
titels oncoloog en medisch oncoloog. Het rechtscollege vond het een ontoelaatbare discriminatie dat
enkel internisten, pediaters, gastro-enterologen en pneumologen in aanmerking kwamen voor de
nieuwe titel van medisch oncoloog. Ondertussen werd ook nog gesleuteld aan de oncologische
zorgprogramma's. Volgens Dr. M. Moens waren deze zorgprogramma's helemaal niet realistisch. 'De
Gentse kankerspecialist professor Van Belle (toenmalig voorzitter van de BSMO) redigeerde ze. En zijn
bedoeling was uiteraard de behandeling van tumoren voor te behouden aan medisch oncologen'.19
De respectievelijke voorzitters van de BSMO, Prof. A. Van Oosterom, Prof. S. Van Belle, Prof. H.
Bleiberg, Dr. L. Dirix en Prof J. De Grève hebben vele uren gepleit in de ministeries om de erkenning
er door te krijgen.
In september 2002 adviseerde de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en huisartsen dat ons
land geen behoefte had aan een nieuwe beroepstitel medisch oncoloog. 'Een verrassende coup de
théâtre na vijf jaar gepalaver, drie ontwerp-KB's en een eindeloze reeks vergaderingen'. 'Acht en
twintig van de 45 aanwezige artsen stemden tegen een nieuwe beroepstitel.'20 Dr. Rutsaert,
voorzitter van het Algemeen Syndicaat vond dat het 'terug in vraag stellen van de titel medisch
oncoloog ingegeven is door een hoofdzakelijk corporatistische reflex van enkele groepen, waardoor
meteen een veel zwakkere groep buitenspel wordt gezet'. Volgens dokter Rutsaert 'is België het
enige westerse land waar de erkenning van medisch oncoloog nog niet bestaat.'21

3

Op 25 april 2003 werd een nieuw KB gepubliceerd houdende vaststelling van de normen waaraan het
zorgprogramma voor oncologische basiszorg en het zorgprogramma voor oncologie moeten voldoen
om te worden erkend.22 Op 11 mei 2007 werd het MB gepubliceerd tot vaststelling van de bijzondere
criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in
de medische oncologie en van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de oncologie evenals van
stagemeesters en stagediensten voor deze disciplines en deze bijzondere beroepsbekwaamheid.23
Pneumologen, gastro-enterologen, gynaecologen, urologen, chirurgen en radiotherapeuten stuurden
in augustus 2006 een open brief naar Eerste Minister G. Verhofstadt en Minister van Sociale Zaken
en Volksgezondheid R. Demotte waarbij ze zich verzetten tegen de afschaffing van de bijzondere
beroepstitel in de oncologie in hun specialiteiten.24 Een nieuw MB van 26 september 2007 legde de
erkenningscriteria vast voor de specialisten met de bijzondere beroepstitel 'medische oncologie' en
van de bijzondere kwalificatie in de 'oncologie'.25
Op 21 februari 2008 konden de geïnteresseerde artsen op het gepaste formulier eindelijk hun
aanvraag tot erkenning als medisch oncoloog indienen. De erkenning van de specialiteit Medische
Oncologie is er uiteindelijk gekomen in 2008, als een van de laatste landen in Europa. Ik was toen
reeds met pensioen. Ik heb dus gans mijn medische carrière gewerkt in een specialiteit die officieel
niet bestond. In de tussentijd had de BSMO ervoor gezorgd dat er een 150-tal degelijk opgeleide
medisch oncologen klaargestoomd waren. De BSMO telt ondertussen 250 leden en levert een
positieve bijdrage aan de bestrijding van kanker. Het heeft dus meer dan dertig jaar geduurd om de
erkenning van de specialiteit medische oncologie erdoor te krijgen.
4. DE MULTIDISCIPLINAIRE BEHANDELING VAN KANKERPATIËNTEN
Een ander stokpaardje van mij was de multidisciplinaire aanpak van de kankerbehandeling, in 1977
nog een nieuw concept. In 1981 had ik reeds in het tijdschrift Medical Trends beweerd: 'Op het
gebied van diagnose en behandeling van kanker werd de laatste jaren belangrijke vooruitgang
geboekt. Toch zijn wij uit ervaring ervan overtuigd, dat hoogstens één derde van de kankerpatiënten
in dit land optimaal behandeld wordt. Het overige twee derde geniet niet ten volle van de voordelen
van een moderne kankerbehandeling. Niets laat vermoeden dat er verbetering zal komen in deze
toestand, tenzij er een grondige wijziging komt in het kankerbeleid, de organisatie van de
gezondheidszorg en de werkwijze van het RIZIV.'26 Ik citeer Professor Tagnon over het kankerbeleid in
België (5/10/1982): 'En général, la Belgique suit l’évolution des pays avancés tels que les Etats-Unis et
la Hollande, à trente ans de distance, soit une génération.'
Mijn ideeën werden verder uitgewerkt in een Pleidooi voor een nieuw kankerbeleid in België (1982,
69 pagina’s).27 Aan de hand van twintig gevallen uit mijn praktijk beschreef ik de meest frequente
problemen in de kankerbehandeling in België (in die tijdsperiode). Die beschrijving van de problemen
werd voorafgegaan door een tekst van 51 pagina’s met aanbevelingen hoe de kankerbestrijding
aangepakt zou moeten worden. Het werk werd op 4 juni 1982 opgestuurd naar de toenmalige
minister voor Volksgezondheid, J.L. Dehaene, de gemeenschapsminister van Gezondheidsbeleid, R.
De Wulf en dokter J. Dejardin van het RIZIV. Er kwam geen enkele reactie. Ik oordeel dat deze
excellenties en instanties mee verantwoordelijk zijn voor veel leed onder kankerpatiënten, zoals
beschreven in mijn pleidooi. Om als individu in België iets op gang te brengen, maakt je de meeste
kans door op tv te komen. Ik stuurde mijn artikel van Medical Trends naar Bavo Claes, journalist van
het tv-nieuwsmagazine Panorama van de BRT. Daarbij verwees ik naar mijn uitgebreid Pleidooi voor
een vernieuwd kankerbeleid, dat ik hem desgewenst kon opsturen. De aanklacht dat’ hoogstens één
derde van de kankerpatiënten in dit land optimaal behandeld werd' leek geen onderwerp dat hem
kon boeien. Einde verhaal. In januari 2001 diende de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten
(BVAS) bij de Orde der Geneesheren klacht in tegen Prof. Simon Van Belle, kankerspecialist aan het
Universitair Ziekenhuis van Gent. In een interview met het weekblad Knack had hij verklaard dat 'in
ons land naar schatting 40% van de kankerpatiënten een verkeerde behandeling krijgt'.28
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Het is pas vele jaren later dat op aandringen van de BSMO het wettelijk kader geschapen werd dat
het multidisciplinaire overleg onder geneesheren opdrong. Na de mislukte pogingen van Minister
Colla (3/1999), van Ministers Aelvoet en Vandenbroucke (8/2000) en van Minister J. Tavernier
(21/3/2003) werd op 10 maart 2008 het Nationaal Kankerplan 2008-2010 gelanceerd door minister
van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx.29 'Het is een plan op lange termijn dat alle
aspecten van de strijd tegen de ziekte integreert. Het richt zich op de volgende, drie belangrijke
opdrachten: het kankerbeleid in België opvolgen en evalueren, nieuwe strategieën voorstellen voor
het kankerbeleid en optreden als een wetenschappelijk adviesorgaan in het kader van het
kankerbeleid.' Het kankercentrum maakt op regelmatige basis een stand van zaken. Persoonlijk heb
ik heb niet meer onder dit plan gewerkt.

I dream of things that never were and ask why not. JB Shaw.
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Fig. 1. Kankerpatiënten consulteerden dikwijls veel te
laat.

Fig. 2. Borstkanker behandeld door een huisarts met cortisone.
Ze werd nooit in consultatie verwezen tot twee dagen voor haar overlijden.

Fig. 3. Met een eenvoudige hormonale behandeling (tamoxifen) werden in 1974 reeds
noemenswaardige resultaten bereikt.
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Fig. 4. Ook met chemotherapie, in dit geval gevolgd door radiotherapie, kon goede palliatie bekomen
worden.

Fig. 5 en 6. De medisch oncoloog werd dikwijls geconsulteerd als er niets meer te opereren of te
bestralen was.
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Fig. 7. Bij deze man werd een klein sarcoom verwijderd uit de rechter kuit. Hij weigerde nabestraling
en werd gedurende twee jaar behandeld door een kwakzalver.
Fig. 8. Osteogeen sarcoom. Dit gezwel nam enorme proporties aan tijdens een alternatieve
behandeling door een pendelaar (vegetarisch vermageringsdieet, vitaminen, mineralen en calcium).

Fig. 9. Stichtingsvergadering van de Belgian Society of Medical Oncology op 12 februari 1977 in de
Voogdenkamer van het Sint-Janshospitaal te Brugge.
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