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Samenvatting
Het aantal mensen dat kanker langdurig overleeft, neemt voortdurend toe
door een stijgend aantal nieuwe kankerdiagnoses, vroegtijdige diagnose en
verbeterde behandeling. Meer dan de helft van de patiënten is vijf jaar na
kankerdiagnose nog steeds in leven. Niet alleen het overleven van kanker,
maar ook de kwaliteit van het leven na kanker wordt daarom alsmaar belangrijker. Ondanks de toenemende interesse hiervoor binnen het kankeronderzoek, is er nog steeds een gebrek aan representatieve gegevens over
zelf-gerapporteerde levenskwaliteit na kanker. Dit is ook het geval voor België en Vlaanderen. Die informatie is nochtans noodzakelijk om patiënten ook
na de kankerbehandeling de best mogelijke ondersteuning te bieden en de
levenskwaliteit na kanker (verder) te verbeteren. Bovendien is dergelijke informatie belangrijk om behandelingskeuzes en beleidsbeslissingen rond
(langdurige) zorgverlening te ondersteunen.
Om tegemoet te komen aan deze lacune werd een voor Vlaanderen unieke
pilootstudie opgezet naar de levenskwaliteit van Vlaamse kankerpatiënten
door de Stichting Kankerregister in samenwerking met Kom op tegen Kanker. Deze studie richt zich op overlevenden van tumoren van de dikke darm
en de endeldarm (colorectale kanker); de op één na meest voorkomende
kanker bij vrouwen en de op twee na meest frequente kanker bij mannen.
Per jaar zijn er in Vlaanderen ongeveer 5,500 nieuwe gevallen van deze
kanker en één op acht nieuwe kankerdiagnosen is een colorectale kanker.
Daarnaast wil deze pilootstudie de haalbaarheid testen van dit soort onderzoek met het oog op verderzetting en/of uitbreiding van dergelijk onderzoek
naar andere patiëntengroepen of vervolgmetingen bij dezelfde groep.
Begin 2015 werden schriftelijke vragenlijsten verstuurd naar 1,171 volwassenen die 4 tot 7 jaar eerder de diagnose van colorectale kanker gekregen
hadden en werden opgevolgd in één van de zeven deelnemende ziekenhuizen. De vragen hadden betrekking op een veelheid aan thema’s rond levenskwaliteit, zoals emotioneel welzijn, lichamelijke gezondheid en welbevinden tijdens de dagelijkse activiteiten en sociale bezigheden. Een groep
van 573 personen (49%) vulden de vragenlijst ook effectief in.
Hoewel de algemene gezondheidstoestand/levenskwaliteit bij de bevraagde
colorectale (ex-)kankerpatiënten gelijkaardig lijkt aan deze van de algemene
bevolking, hebben ze meer klachten (vooral vermoeidheid, slapeloosheid en
stoelgangproblemen). Dit weerspiegelt zich bovendien in een lagere score
voor diverse domeinen van functioneren (bv. meer problemen bij het uitvoeren van werk, huishoudelijke taken en vrijetijdsbezigheden). Deze resultaten
tonen aan dat een belangrijk aantal personen meerdere jaren na een diagnose van colorectale kanker nog steeds te kampen hebben met nadelige
effecten van hun ziekte en de behandeling ervan en dat ze potentieel baat
kunnen hebben bij interventies die hierop inspelen.
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Dikkedarmkanker wordt meestal behandeld met heelkunde gevolgd door
chemotherapie, terwijl de meest toegepaste behandeling voor rectumkanker
chirurgie voorafgegaan door (chemo)radiotherapie is. Deze aanvullende behandelingen bij chirurgie hebben geen effect op de algemene gezondheidstoestand/levenskwaliteit of op het functioneren van de respondenten, maar
hebben wel een aantal lichamelijke symptomen tot gevolg, zoals stoelgangproblemen en verminderde smaakzin en, bij vrouwen, seksuele problemen
na (chemo)radiotherapie. Patiënten en artsen dienen bij hun behandelingskeuzes een afweging te maken tussen deze vaak hogere symptoomlasten
van aanvullende behandelingen en het verwachte voordeel op het vlak van
overleving.
Ook waren er een aantal subgroepen die een lagere levenskwaliteit hadden.
Zo rapporteerden vrouwen een lagere levenskwaliteit dan mannen, zowel op
lichamelijk als geestelijk vlak. Ze hebben bovendien meer last met het uitoefenen van hun dagdagelijkse activiteiten en voelen zich vaker belemmerd in
hun sociaal en familiaal leven. Gelijkaardige verschillen werden ook reeds
gevonden voor de algemene Vlaamse bevolking. Enkel op het vlak van seksuele problemen beoordeelden mannelijke colorectale (ex-)kankerpatiënten
zichzelf slechter dan vrouwelijke. Jongere respondenten rapporteerden vaker pijn, financiële problemen veroorzaakt door kanker en voelden zich minder tevreden met hun lichaam (lager zelfbeeld). Oudere deelnemers meldden meer algemene fysieke problemen, zoals urineverlies, ook al zijn deze
niet noodzakelijk een gevolg van kanker. Zelfs indien deze verschillen
slechts een weerspiegeling zijn van de verschillen die zich ook in de algemene bevolking voor doen, suggereren ze in elk geval dat bepaalde groepen
bijzondere zorgnoden hebben en dus baat kunnen hebben bij extra ondersteuning om deze verschillen zo veel mogelijk weg te werken.
Respondenten met een stoma scoren gelijkaardig voor hun algemene gezondheidstoestand/levenskwaliteit als deze zonder stoma, maar op fysiek en
sociaal functioneren scoren ze wel slechter. Dit is mogelijk een gevolg van
het lagere zelfbeeld en een hogere symptoomlast, zoals bijvoorbeeld misselijkheid, overgeven en urinaire incontinentie. Anderzijds hebben personen
zonder stoma last van ongewild verlies van stoelgang. Patiënten waarbij een
tijdelijk stoma werd gesloten hebben vaker problemen dan patiënten die
nooit een stoma hebben gehad. Dit pleit voor bijkomende ondersteuning afhankelijk van de specifieke noden van de patiënten, zowel met als zonder
stoma of waarvan het stoma reeds gesloten werd.
Deze studie vormt de eerste aanzet om de levenskwaliteit na (colorectale)
kanker voor Vlaanderen in kaart te brengen. Ook al waren er nog een aantal
tekortkomingen aan deze pilootstudie, zoals het ontbreken van referentiewaarden voor levenskwaliteit uit de algemene Vlaamse populatie en het feit
dat de studiedeelnemers niet helemaal representatief waren voor alle
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Vlaamse colorectale (ex-)kankerpatiënten, leverde ze meteen heel wat
waardevolle informatie op. Ze toont het nut aan van het langdurig multidisciplinair opvolgen van overlevenden van colorectale kanker en het blijven verlenen van medische, paramedische en psychosociale zorg waar nodig, zelfs
meerdere jaren na de diagnose en behandeling. De gegevens van deze studie identificeren bovendien een aantal subgroepen die bijzondere aandacht
nodig hebben met betrekking tot specifieke functionele en/of symptomatische problemen, zodat meer doelgericht zorg kan verleend worden. De resultaten van deze studie kunnen ook helpen om artsen en patiënten te helpen beslissen over de meest geschikte kankerbehandeling, indien er
alternatieven voorhanden zijn die dezelfde overleving opleveren. Tenslotte
biedt de bereidwilligheid van patiënten, artsen en ziekenhuizen om mee te
werken aan deze studie potentieel om in de toekomst dit soort studies op
een grotere schaal uit te voeren en uit te breiden naar andere kankertypes
en naar de volledige Belgische bevolking.
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