
   

 

 

PERSBERICHT 

All.Can Belgium lanceert enquête om impact van COVID-19 op 

kankerpatiënten te onderzoeken 

Brussel, 13 juli 2020  

In talrijke landen waar de pandemie heerste, beslisten volgens de ESMO (European Society for Medical 

Oncology) artsen vaak geval per geval of een oncologische behandeling werd ingeleid of voortgezet, 

of een raadpleging echt nodig is of werd uitgesteld.  

De leden van All.Can Belgium, net zoals andere actoren van de gezondheidszorg, kwamen in de 

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

behandeling van de ziekte was in de lockdown periode vaak beperkt. All.Can Belgium trok om die 

reden eerder al aan de alarmbel en was hierover al in uitvoerig overleg met de hiervoor bevoegde 

beleidsmakers in ons land. Een collaterale golf aan slachtoffers moet immers ten aller tijde vermeden 

worden. 

Als vervolg hierop, lanceert All.Can Belgium nu een enquête. De bedoeling is om op basis van vragen 

na te gaan in hoeverre de medische behandeling van  kankerpatiënten door de COVID-19 crisis tijdelijk 

werd stopgezet, uitgesteld, of vervangen door videoconsultatie. De enquête focust ook op de fysieke 

en mentale impact die deze periode op patiënten heeft gehad.  

Professor Ahmad Awada, Chairperson van All.Can Belgium en medisch oncoloog in  het Jules Bordet 

Instituut: “We willen natuurlijk zoveel mogelijk kankerpatiënten laten deelnemen aan ons COVID-19 

onderzoek. Dit zal ons helpen om beter te begrijpen hoe de pandemie het fysieke, mentale en sociale 

welzijn van patiënten heeft beïnvloed.” “Ons doel is om op basis van hun antwoorden, aanbevelingen 

te kunnen formuleren hoe betere, kwaliteitsvolle oncologische zorg kan geboden worden die aan hun 

reële noden beantwoordt,” vult Pia Cox, co-Chair van All.Can Belgium aan. 

Bent of kent u een kankerpatiënt die in België medisch behandeld wordt? Aan het onderzoek 

deelnemen kan via deze link https://akkan.to/38AcCqG. 

 

Over All.Can Belgium 

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.  

All.Can Belgium maakt deel uit van een groter internationaal netwerk (All.Can International). Meer info vindt u 

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