
   

 

 

PERSBERICHT 

Om zo snel mogelijk terug kwaliteitsvolle oncologische zorg te garanderen 

stelt All.Can Belgium stelt haar expertise ter beschikking aan de Groep van 

Experts belast met de Exit-Strategie (GEES) 

Brussel, 20 april 2020 - All.Can Belgium is een platform dat vertegenwoordigers van patiënten en de 

medische wereld, gezondheidswerkers- en deskundigen alsmede vertegenwoordigers van de 

industrie bijeenbrengt. Allen zetten zich in voor duurzame, doeltreffende, innoverende en 

patiëntgerichte zorg voor kankerpatiënten.  

In talrijke landen waar de pandemie heerst, beslissen volgens de ESMO, artsen vaak geval per geval of 

een oncologische behandeling wordt ingeleid of voortgezet, of een raadpleging echt nodig is of wordt 

uitgesteld. De leden van All.Can Belgium, net zoals andere actoren van de gezondheidszorg, komen 

tot dezelfde vaststelling.  De toegang tot de nodige zorg, de screening, de diagnose of nog de 

behandeling van de ziekte is met de huidige lockdown zeer beperkt. Teneinde een golf van collaterale 

slachtoffers onder de kankerpatiënten te vermijden, moet snel werk gemaakt worden van een 

doortastende exit-strategie voor de oncologische zorg na de lockdown.  
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All.Can Belgium stelt haar expertise 

en ervaring ten dienste van de GEES 

om samen een strategie uit te 

tekenen zodat bij de geleidelijke 

afbouw van de lockdown snel weer 

zorg gegarandeerd kan worden voor 

de vele kankerpatiënten. 

All.Can Belgium treedt de andere 

specialisten en zorgverleners bij in 

hun vraag om snel prioriteit te 

geven aan de  antigen- en 

antilichaamtesten voor COVID-19, zodat  de gezondheidszorg opnieuw operationeel  kan worden om  

ernstige aandoeningen zoals kanker te behandelen.  

In afwachting van de geleidelijke afbouw van de lockdown hebben kankerpatiënten ook het recht op 

duidelijke informatie over de maatregelen die ze zelf kunnen nemen ter voorkoming van het COVID-

19 virus, maar ook over eventuele wijzigingen in hun behandeling. Dit geldt voor alle kankerpatiënten 

en in het bijzonder voor oudere kankerpatiënten of patiënten die een comorbiditeit vertonen. 

Ahmad Awada, medisch oncoloog in  het Jules Bordet Instituut: “Het gebruik van medische 

teleconsultatie garandeert  de nodige follow-up van de behandeling tijdens de lockdown, zonder de 

patiënt bloot te stellen aan het risico van een verplaatsing naar het ziekenhuis. Dit moet zoveel 

mogelijk aangemoedigd worden. Patiënten moeten weten dat wij ter beschikking staan met een 

luisterend oor, ook tijdens de lockdown.” 

 

 
1 Bron illustratie: van dr. Victor Tseng, cardiopulmonaire en critical care specialist (USA) 



   

 

 

All.Can Belgium wijst ook op de vele initiatieven zoals Kankerinfo, FAQ’s en telefonische 

psychologische steun (o.a. door de Stichting tegen Kanker en Kom op tegen Kanker) voor 

kankerpatiënten en hun familie. De diagnose, de behandeling, maar ook de nazorg zijn beproevingen 

die men niet alleen moet doorstaan. 

Dokter Anne Rogiers, psychiater en kliniekhoofd van het Brugmann ziekenhuis: “Te horen krijgen dat 

je kanker hebt, de behandelingen doorstaan, maar ook de nazorg zijn zeer moeilijke emotionele 

momenten in het leven van een persoon. Vaak hebben patiënten last van slaapstoornissen, stress, 

angst voor herval of gevoelens van onzekerheid naar de toekomst toe. Ze hebben ook vaak 

psychosociale problemen zoals een moeizame professionele re-integratie of financiële moeilijkheden 

of depressie. De COVID-19 crisis versterkt dit alles. De continuïteit van de medische zorg, incluis de 

psychologische follow-up is van vitaal belang en moet zoveel mogelijk gegarandeerd worden, tijdens 

de lockdown maar ook erna.” 

All.Can Belgium wenst alle eerstelijns zorgverleners een hart onder de riem te steken en bedankt hen 

voor hun niet aflatende zorg voor de vele patiënten. Om de vele zorgverleners, ook deze die zich 

bekommeren over kankerpatiënten, toe te laten om ook na de COVID-19 crisis kwaliteitsvolle zorg te 

garanderen zullen initiatief, inventiviteit en enthousiasme noodzakelijk zijn, aangevuld met 

aanzienlijke middelen, incluis financiële. 

 

Bijkomende info : 

All.Can Belgium: https://www.all-can.org/national-initiatives/belgium/ 

All.Can international: https://www.all-can.org/news/latest-news/all-can-statement-regarding-continuity-of-

cancer-care-during-the-covid-19-pandemic/ 

Stichting tegen Kanker: https://www.kanker.be/coronavirus 

Kom op tegen kanker: https://www.komoptegenkanker.be/kanker-in-tijden-van-het-coronavirus 

https://plus.lesoir.be/292942/article/2020-04-07/un-plan-national-de-sante-pour-eviter-une-deuxieme-crise 

 

Voor meer info over AllCan Belgium: 

https://www.all-can.org/national-initiatives/belgium/ 

AllCan Belgium secretariat 

T: +32(0)2 610 10 82 | E: sarah.cattrysse@akkanto.com 
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