
ECCO 2017, European Cancer Congress en patiëntenparticipatie 
Verslag van twee personen die het congres bezochten. Stichting CCC, 
patientervaringsverhalen.nl 
                                                                                                               
Vanuit de stichting CCC zijn we aanwezig geweest op het ECCO 2017, European Cancer 
Congress, 27-30 januari 2017, een groot multidisciplinair Kanker Congres in Europa, dat 
dit jaar plaats vond in de RAI te Amsterdam. Het programma zat vol sessies die 
verschillende ontwikkelingen bespraken, o.a. op het gebied van onderzoek naar en 
behandeling van kanker. Goed, om daarover op Europees niveau (en verder) te 
confereren. Wij waren benieuwd naar wat er op het gebied van samenwerkingsvormen 
en beleidsontwikkeling van en voor participatie van patiënten/cliënten op Europees 
niveau in beweging is gezet. In het programmaboekje stonden een aantal sessies 
aangekondigd waarin hierop ingegaan werd. In de taakverdeling werd ik degene die zou 
schrijven en de andere persoon zou dia’s fotograferen.  
 

 
 
Vandaar dat  we op vrijdag begonnen met een sessie van de OECI( Organisation of 
European Cancer Institutes) -ECPC ( European Cancer Patient Coalititon) getiteld, 
When Patient Organisations and Cancer Centres Collaboratei.  
Ecco president Peter Naredi en vervangster van ECPC directeur Francesco de Lorenzo en 
lichtten het initiatief toe en waarom ze zijn gaan samenwerken: 
Om uitkomsten van kankeronderzoek en zorg voor patiënten te verbeteren. Daarvoor is 
multidisciplinair samenwerken nodig en verbetering van praktische toepassingen voor  
patiënten die leven met.  
 

 
 

78 kankercentra en meerdere patiëntenverenigingen binnen Europa en een paar buiten 
Europa (onder andere Rusland) doen mee (zie ook: http://www.ecpc.org/about-us/our-
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members). 
Deze dia die Naredi gebruikte laat in een oogopslag problemen zien die patiënten met 
kanker benoemen: 

 
 
De issues zijn bekend, er zijn ook ‘tools’ zoals Bill of rights (statements, 
rechtenverklaring), handvesten, geloofsverklaringen. Maar er is te weinig dialoog tussen 
de diverse partijen. Op Europees niveau daar wat aan doen, om gezamenlijk antwoorden 
te vinden, vraagt om topdown aangestuurd beleid aldus Naredi, dat op nationaal niveau 
moet kunnen worden aangepast, passend bij de situatie van patiënten die leven met 
kanker.  
Dat zou veel kunnen betekenen, zoals Cees Smits ii  of de ouders van kinderen met 
Progeria op verschillende plekken benadrukken. Bijvoorbeeld voor mensen met een 
zeldzame vorm van kanker. Via het internet vonden zij elkaar vaker en nu kunnen zij 
samen meer bereiken. Natuurlijk kan het voor alle patiënten met kanker nuttig zijn. 
Maar dan moet het wel slagen. In ieder geval mooi dat dit geprobeerd wordt om er meer 
aan te doen. 
Er werd op deze bijeenkomst een kader voor samenwerking tussen kankercentra en 
patiëntenorganisaties geschetst, evenals methoden waarop een en ander 
geïmplementeerd zou moeten gaan worden. Het toonde hoe groot en breed het project is 
opgezet, waarbij zich nog vele problemen voordoen, bijvoorbeeld patiënten betrekken op 
de juiste manier, denkend aan bijdragen op verschillende treden van de 
participatieladder. En best practices tonen die inspirerend zijn, dat werd bij deze 
bijeenkomst ook gedaan.  
Zo werd door de Britse David Cheesman van Kings Health Partners onder andere 
ingegaan op Evidence Based Co Partnership.  
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Ook noemde hij een voorbeeld van wat participatie van patiënten met kanker opleverde, 
toen zij vanaf het begin betrokken werden bij de bouw van een nieuw ziekenhuis: een 
veel beter bij hun wensen passend gebouw, waarbinnen zorg wordt geleverd. 
De Griekse Kathi Apostolidis, ECPC- vice president en president van de Griekse Kanker 
federatie lichtte toe hoe patiëntenverenigingen met vrijwilligers in ziekenhuizen werken 
en wat daarbij komt kijken. Ook de eerste pilotstudie waarbij twee ECPC leden en OECI 
leden om te kijken naar wat de beste manier is om te praten over klinische trials werd 
gepresenteerd. En de Belgisch professor Isabelle Huys lichtte de PREFER experience toe 
met patientenparticipatie. Hoe zij vanuit de universiteit van Leuven een pilot studie 
ingericht heeft die loop van 2017-2022. En ook daarbij zijn nog volop hordes te nemen. 
Vol vragen liepen we naar buiten, want kunnen cultuurverschillen worden opgelost, en 
op lokaal niveau uitkomsten toegepast?  

Patiëntenparticipatie, hoe, waar, wanneer, waarom? We misten Nederlandse sprekers bij 
deze bijeenkomst. Bekend is dat het KWF en NFKiii ook flinke stappen gezet hebben in 
deze richting. Samenwerking om uitkomsten voor patiënten te verbeteren is een hot 
topic in alle westerse landen, met diverse internationale initiatieven zoals COMET en 
ISOQOLiv. Hebben we ze niet gezien, zijn ze te breed georiënteerd of zijn er andere 
redenen waarom ze niet meedoen aan dit congres? Op het congres was een ‘Patient 
advocacy square’ ingericht; informatie daarover vindt u hier: http://www.ecco-
org.eu/PatientsAdvocacy/European-Cancer-Congresses/Patient-advocacy-Square Daar 
hadden ze dan wellicht kunnen staan, voor uitgenodigd kunnen worden.  
Het is in ieder geval mooi dat deze initiatieven ontstaan. De voorbeelden met EBCDv zijn 
hoopgevend. 
 
Het congres is nog niet afgelopen. Wij gaan naar nog twee bijeenkomsten op zaterdag en 
zondag.  
 
Op zaterdag 28 januari waren we bij een bijeenkomst waar het ging over het verzamelen 
van data van patiënten om deze te kunnen gebruiken binnen wetenschappelijk 
onderzoek, Yes, Data Can Talk Together . C. Carrigan uit de UK liet zien wat er mogelijk 
was met gegevens waar zij direct wat mee kunnen doen. Data verkrijgen is makkelijker 
binnen de UK dan in andere landen omdat dat via de National Health Service (NHS)vi 
anders geregeld is. Carrigan benadrukte, dat het nodig is om met de patiënten samen 
naar de verwerking van de data te kijken. Want data linken is niet moeilijk, maar waar 
blijft daarbij de stem van de patiënt. Dat is ook iets waar op gelet moet worden bij 
EBCDvii. Carrigan liet voorbeelden zien van wat er met data gedaan kan worden, 
benadrukte dat participatie van patiënten binnen de verschillende fasen van verwerking 
belangrijk is, waarbij moet gelden: als zij iets niet willen, doe het dan ook niet.  
De twee andere spreeksters A. Trama (Italy) en I. Soerjomataram (France) lieten ook 
voorbeelden zien van wat je door werken met grote databanken en het linken van 
databanken kunt doen. En dat is overtuigend. Aantonen bijvoorbeeld welke oorzaken 
van kanker er zijn en daar een (evidence based) onderbouwde vuist voor maken zodat 
beleid gemaakt kan worden, is belangrijk.   
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Dat zij dit lieten zien had ook te maken met dat benadrukt moet worden wát met deze 
databanken bereikt kan worden. Dus niet alleen toelichten welke negatieve kanten er  
kleven aan het hebben van gegevens in grote databanken, maar juist ook wat ermee 
bereikt kan worden.  
Dat vonden we, achteraf nabesprekend, toch eng vinden. Allereerst willen we, als 
patiënt, weten wie gebruik maakt van onze gegevens. Niet in alle onderzoeken hebben 
we vertrouwen, en uitkomsten van onderzoeken kunnen lang ‘dooretteren’, effect hebben 
op leven met. Praktijkervaringen uit verleden en heden geven ons nog niet genoeg 
vertrouwen. Daar kun je niet zomaar aan voorbij gaan.  
Hoe zit het bijvoorbeeld met gegevens ontvangen van patiënten die alleen een 
behandeling krijgen als ze meedoen aan onderzoek, terwijl ze het onderzoek zelf erg 
krom vinden, maar de behandeling wel willen? viii En de ene onderzoeker is de andere 
niet.  
Vragen hielden we: welke gegevens van patiënten moeten bereikbaar zijn voor wie en 
wie bepaalt dat? Van wie zijn patiënten gegevens uiteindelijk? Om wat voor soort 
gegevens gaat het? Hoe komen uitkomsten van deze onderzoeken weer bij de patiënt? 
Wat houdt goed anoniem maken van gegevens, zeer belangrijk, in? Kortom, discussie 
daarover lijkt me dat nog steviger gevoerd moet worden.ix  Maar goed, dat dit onderwerp 
zo toch weer aan bod komt. 
 
Op zondag 29 januari, de laatste dag dat we aanwezig waren, bezochten we de sessie 
Controversies in Care - Myths and Realities  
Gestart werd met drie korte video stukjes met als titel Informed patients: asset or 
threat?  
 

Er werden drie situaties van patiënten in gesprek met de behandelend arts gespeeld door 
leden van de patiënt adviescommissie van ECCO. 
In het eerste filmpje werd ingegaan op toegang hebben tot het medische dossier, het 
belang van het hebben van algemene informatie, een second opinion willen.  
De tweede ging over het al dan niet meedoen met een clinical trial, waarbij de patiënt  
over bestaande experimentele behandelingen informatie had verzameld en de arts het 
standpunt innam, dat hij de expert is en weet wat het beste is voor de patiënt. 
En een derde stukje ging over op het internet informatie zoeken en die ook meenemen 
naar het consult, hetgeen de arts vaak lastig vindt. In de zaal werd veel herkend, ook al 
waren de video’s scherp aangezet. 
De discussie met de zaal ging vervolgens over: wat is het beste voor de patiënt? 



En er werden tips geleverd: 
-Communicatie trainingen zowel voor artsen als patiënten zijn er nodig.  
-Een patiënt kan alleen verantwoordelijkheid nemen wanneer hij/zij goed geïnformeerd 
is. 
-In het gesprek werd de reflectie van de arts gemist op wat de patiënt nodig had. Dat kan 
simpel anders, wanneer de arts vraagt wat er op de agenda moet staan.  
- Het stimuleren van de dialoog tussen arts en patiënt is nodig.  
-Een patiënt moet niet alleen naar een afspraak met de behandelend arts gaan.  
-Een taperecorder mee, kan ook handig zijn. 
-Moeilijk in communicatie is, dat artsen en de verpleegkundigen vinden dat ze al het 
goede doen. Dan is het moeilijk om commentaar te krijgen. 
-Goede ervaringen met het includeren van patiëntvertegenwoordigers die meedachten 
met de experts werden besproken. 
 
Vervolgens sprak Carina Schneider, een Oostenrijkse psychologe over Lost in transition: 
youth to adult  Zij stelde zichzelf voor als survivorx had op 17/18jarige leeftijd kanker 
gehad. Schneider las een brief voor geschreven aan een behandelend arts, waarbij zij 
inging op het niemandsland zoals dat door Susann Sontagxi benoemd werd. Daar ben je 
niet ziek, maar ook niet gezond. Schneider vergeleek niemandsland met de situatie van 
jongeren die kanker hebben gehad en in transitie naar volwassenzorg, talloze problemen 
kennen die niet benoemd worden. Van hoofdhaargroei die niet terugkomt tot het leven 
meer moeten waarderen waarop de buitenwereld hamert. Maar ook al ben je blij dat je 
leeft en dankbaar, er blijven ook na-effecten. Schneider kent een voor- en na-kanker 
identiteit. Jongeren blijven dan ook vaak met veel vragen zitten. Schneider had de 
lotgenotengroep geholpen waarin ze vrij konden praten. Ouders beschermen, de dokter 
levert bescherming, maar zij wilden spreken over wat hen dwars zat. 
 
Een indrukwekkend optreden waarop weer uitgebreid werd gereageerd. Duidelijk werd 
dat over niemandsland meer informatie moet komen en geleverd door hulpverleners. 
Ook was er een vrouw die benadrukte dat, als je geen survivor bent, als je niet weet of je 
genezen bent, het door het woordgebruik lijkt alsof je niet je best doet, terwijl zij nog 
steeds in niemandsland zit. Er waren (een handvol) artsen in de zaal die het betreurden 
dat bij deze bijeenkomst zo weinig artsen aanwezig waren. Want artsen wordt zo geleerd 
de ziekte eerst te zetten en de patiënt daarna.  

 
 
Tenslotte werd er  een  interactieve panel discussie gehouden over Coping for 

caregivers: supporting a loved one. Onder leiding van Lucia Trovado  uit Portugal 



bespraken eerst de panelleden K. Oliver (United Kingdom) J. Pelouchova (Czech 
Republic) J. Kelly (Ireland) K. Mooren (Netherlands) wat niet lekker loopt. 
Duidelijk werd, dat een patiënt de ziekte niet alleen heeft, de mantelzorger een 
belangrijke plaats heeft binnen de zorg, onder andere als steunpilaar, en dat deze binnen 
de zorg te weinig ondersteuning krijgt. Logisch, de patiënt staat voorop, maar de 
mantelzorger en familieleden kennen eigen problemen die vaak niet worden gezien en/of 
ondersteund worden. Dat geldt in Nederland ook. Wat ook pijnlijk is, is dat er gedurende 
enige jaren een mantelzorgcompliment van 200 euro kon worden aangevraagd voor alle 
zorg die zij leveren. En zelfs dat compliment is nu weer helemaal ingetrokken dan wel in 
bedrag verlaagd.  
Er werd benadrukt dat patiënten verschillen en mantelzorgers ook, maar vanaf het begin 
van de zorg en de behandelingen die aan de patiënt worden verleend hoort de 
mantelzorger erbij betrokken te worden, ook zorgaandacht te krijgen. 
 
Wat was deze laatste sessie een warm bad. Het ging inhoudelijk over hoe zorg het leven 
van patiënten en hun omgeving kan verbeteren samen met diverse partijen. En dat levert 
heel veel op. 
 
Al met al  een conferentie, die gedomineerd werd door professionals en onderzoekers. 
Het Nothing about us without us kan sterker. Maar met sessies die de moeite waard 
waren, juist omdát ze vele vragen opwierpen. Hopelijk pikken diverse partijen ze op, met 
inbreng van patiënten, vaak vanaf het begin van een initiatief.  
 

                                                                                                                                  
                                                                                                               
                                                                                                  Tekst: Coleta Platenkamp   
 

i Hier informatie te vinden over http://www.ecco-org.eu/PatientsAdvocacy/European-Cancer-Congresses 
Patient Perspective @ ECCO2017 
ii http://www.smitvisch.nl/Publications.html  
iii https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/10/31/schippers-europese-steun-voor-kwf-
manifest-is-belangrijke-stap en https://www.kwf.nl/over-kwf/Pages/Onze-missie.aspx en 
http://nfk.nl/nfk/over-ons/  
iv http://www.comet-initiative.org/meeting en http://www.isoqol.nl/  
v https://www.kingsfund.org.uk/projects/ebcd/experience-based-co-design-description en 
https://scholar.google.nl/scholar?q=Evidence+based+co+partnership&hl=nl&as_sdt=0&as_vis=1&oi=sc
holart&sa=X&ved=0ahUKEwipqbuMh-fRAhWKAsAKHRkTDWkQgQMIHTAA  
vi http://www.nhs.uk/pages/home.aspx  
vii Zie: https://www.patientervaringsverhalen.nl/images/abook_file/ebcd.pdf  
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viii https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/column/van-1-tot-10-ivan-wolffers.htm en 
https://www.patientervaringsverhalen.nl/images/abook_file/rafels%20pijnschaalpag142.pdf  
ix https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/columns/column/elke-patient-een-inlogcode.htm  
x (http://www.survivors.at  
xi https://decorrespondent.nl/1561/wanneer-we-het-over-ziekte-hebben-gebruiken-we-vaak-militaire-
metaforen/52010959-6d7dd29d  
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