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Zichtbaarheid radiotherapie kan veel beter
Om radiotherapie oncologie beter bekend te maken bij een groot publiek en
een aantal misverstanden uit de weg te ruimen richtten artsen radio
therapeuten oncologen samen met de industrie Bravo Belgian Radiation
Oncology Awareness and Visibility Organization op
Het initiatief kwam tot stand onder

impuls van professor Philippe
Coucke CHU Liège en wordt ge
leid door Steven Cuypers ceo van Orfit In
dustries en professor Gert De Meerleer
UZ Gent Bravo werkt onder de koepel
van Unamec heeft een intern reglement en
een eigen deontologische code Van bij de
aanvang in 2012 was het opzet de aware
ness en de algemene kennis over radio
therapie bij de bevolking te vergroten en
de discipline te profileren als een effectieve
kankerbehandeling Dat vanuit de weten
schap dat de technologische evolutie de
jongste jaren enorm is behandelingen
kwalitatief steeds beter worden en vroeg
detectie aan belang wint Kanker is steeds
meer een chronische ziekte geworden
Om de bekendheid te vergroten richtte
men in de lente van 2014 www bravo radi

otherapie be op een website gericht op
huisartsen en paramedici het beleid en de
patiënten Over Bravo spraken we met
Steven Cuypers Hans Hellinckx Unamec

Dat de medische wereld en de medische

industrie op een dergelijke manier de
handen in elkaar slaan is volgens Steven
Cuypers uniek in België en Europa Uiter
aard is die synergie geen toeval Radio
therapie is een medische discipline die
zeer sterk afhangt van geavanceerde
technologieën die vaak door de industrie
geleverd worden
België heeft een relatief hoge concentra
tie aan radiotherapiecentra In ons land zijn
er 26 alleenstaande centra ongeveer even
veel als in Nederland

en tien satellietsites

die de behandeling aanbieden Circa 100
artsen radiotherapeuten oncologen zijn er
actief in ons land De sector groeide sterk
door de toename van het aantal kanker

gevallen en door de fel verbeterde op
sporingsmethoden van de jongste jaren
Bij radiotherapie zijn niet minder dan
vier disciplines betrokken artsen maar ook
medische fysici dosimetristen en gespecia
liseerde verpleegkundigen Uiteraard wor
den bij de sociale en psychologische bege
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en Gert De Meerleer

Verstandige planning
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tie Aan centra die te weinig patiënten be
handelen hangt een hoog prijskaartje Ra
diotherapeuten oncologen en industrie
pleiten gezamenlijk voor een verstandige
planning van het toekomstige radiothera
pielandschap in België bestralingstechnie
ken zijn nu al sterk geconcentreerd
Protoncentra

Dat er in België nu twee hoogtechnologi
sche centra voor protontherapie komen
één in Vlaanderen en één in Wallonië

is

een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet

vindt Cuypers Het gaat om zware investe
ringen en ze liggen op amper 85 km van el
kaar In Nederland bijvoorbeeld worden
protoncentra door de overheid toegelaten
in samenwerkingsverbanden tussen centra
Door de regionalisering is de Belgische op
lossing suboptimaal Dat terwijl een natio
nale consensus zou toelaten het aanbod

aan radiotherapiecentra op een meer ratio
nele manier in te planten Waardoor het be
schikbare budget ook beter gebruikt wordt
Bravo stipt tot slot nog aan dat de Belgi
sche radiotherapiecentra van een hoog ni
veau zijn Ze beschikken over sterke tech
nologie een hoog kennisniveau en artsen
verpleegkundigen en psychologen leveren
goede kwaliteit
Geert Verrijken
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leiding van patiënten ook nog andere dien
sten ingeschakeld
In de Verenigde Staten zijn centra voor
radiotherapie grotendeels privé initiatie
ven in België spreken we over overheids
budgetten Dat laat toe met één stem te
spreken en problemen adequaat aan te
kaarten Steven Cuypers Zo vinden inno
vatieve technologische behandelingen mo
menteel niet snel genoeg hun weg naar de
patiënten Terugbetaling laat al te lang op
zich wachten Radiotherapie is nochtans
kosteneffectief vergeleken met andere be
handelmethoden een KCE rapport uit
2013 bevestigt dat grotendeels Enerzijds is
het voor patiënten uiteraard belangrijk dat
hooggespecialiseerde behandelingen goed
bereikbaar en toegankelijk zijn Anderzijds
is er op zich niets mis met meer concentra
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