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Samenvatting
1.
Probleemstelling en onderzoeksvraag
Er bestaan verschillende onderzoeken rond straling en radiotherapie. Daarnaast zijn er ook veel
onderzoeken die de perceptie bij hebben patiënten bestudeerd. De perceptie van radiotherapie bij de
gewone bevolking is enkel in één studie onderzocht, namelijk in het Verenigd Koninkrijk, in 2011.
Daaruit bleek dat radiotherapie een negatief imago had. In België is er nog geen vergelijkbare studie
gebeurd en Unamec, de Belgische federatie van de industrie van de medische technologieën, wilde daar
verandering in brengen. De centrale onderzoeksvraag luidt dan ook: Wat is de perceptie van
radiotherapie bij de Belgische bevolking? De beoogde populatie zijn volwassen Belgen die ouder zijn dan
18 jaar. Er worden ook een aantal vergelijkingen getrokken tussen interessante sociaal demografische
groepen om een meer genuanceerd beeld te produceren.

2.
Onderzoeksmethode
Om de perceptie van radiotherapie in België te meten, is er eerst een literatuuronderzoek uitgevoerd om
de huidige attitudes tegenover straling in het algemeen en de perceptie van radiotherapie bij patiënten
te kennen. Daarna hebben wij bepaald welke eigenschappen van radiotherapie momenteel van belang
zijn. Er werd een enquête opgesteld met vragen die de huidige kennis over radiotherapie wil testen, in
vergelijking met chirurgie en chemotherapie. Daarna werd de enquête goedgekeurd door een aantal
radiotherapeuten en professionals uit de industrie. Om de enquête af te nemen is hebben wij
samengewerkt met het enquêtebureau Nelson Inspires. Na de dataverzameling hebben wij met behulp
van SPSS statistisch significante resultaten berekend om uitspraken te kunnen doen over de beoogde
Belgische populatie.
a.
Verantwoording onderzoeksmethode
De enquête van het Brits onderzoek door YouGov was niet ter beschikking gesteld. Daarom hebben wij
zelf een enquête opgesteld. Het enquêtebureau Nelson Inspires werd ingeschakeld om een voldoende
grote steekproef te verkrijgen om uitspraken te doen over de Belgische populatie.
b.
Verzameling en verwerking van de gegevens
De enquête werd door Nelson Group in de verschillende provincies in België afgenomen. In totaal
hebben 750 respondenten aan de enquête meegedaan waarvan 746 de enquête hebben afgewerkt. De
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verzamelde data werd geïnterpreteerd met behulp van SPSS, waarbij we frequentieanalyse, gepaarde en
ongepaarde t-testen, kruistabellen en ANOVA-toetsen hebben gebruikt waar nodig. Er zijn ook gewichten
gebruikt om te kunnen veralgemenen naar de populatie.
3. Bevindingen en besluiten
De perceptie van radiotherapie in België is licht negatief tot neutraal te noemen. Het scoort op vlak van
bekendheid hoger dan gemiddeld maar wordt op een negatieve manier bekeken op vlak van veiligheid.
De behandeling wordt wel als minst pijnlijk bevonden. Er bestaat echter ook verwarring bij de
neveneffecten van de behandeling. Qua innovatie wordt radiotherapie als tweede meest innovatieve
behandeling beschouwd. Voor de resultaten uit de vergelijkingen tussen de sociaal demografische
groepen blijken ‘hoogste opleiding’ en ‘patiënt zijn’ de twee belangrijkste variabelen te zijn. Het besluit
is dan ook dat er nog veel aan het imago van radiotherapie kan gewerkt worden.
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A. Woord Vooraf

Als student Master Handelswetenschappen kregen we veel opties qua masterproeven. Ik koos voor een
bedrijfsproject aangezien de nadruk op de praktijk mij persoonlijk meer lag. De bedrijfsprojecten, in de HUB
database, waren zeer divers en na wat wikken en wegen koos ik om de samenwerking aan te gaan met
Unamec, met Professor Jef Hendrickx als promotor en Hans Hellinckx als copromotor.
Eerst en vooral wil ik Hans enorm bedanken voor zijn hulp, inzet en persoonlijke raad. Hij heeft mij de kans
aangeboden om opleidingen te volgen zodat ik op een leerrijke en interactieve manier meer vertrouwd kon
geraken met de wereld van radiotherapie. Deze opleidingen bestonden uit twee hospitaalbezoeken aan het
CHU Luik en UZ Gent, en drie informatiesessies door professionelen uit de industrie aan het UZ Gent, Orfit
Industries en Elekta, waarvoor dank. Aansluitend wil ik Dr. Jansen bedanken voor zijn waardevolle feedback
bij het opstellen van de enquête en zijn enorm leerrijke opleiding aan het CHU Luik.
Daarnaast wil ik de volgenden bedanken voor hun financiële inbreng om dit onderzoek mogelijk te maken:
Elekta, Orfit Industires, Raysearch, Varian, Philips en Prof. Dr. G. De Meerleer. Aan het bedrijf Nelson Group
wil ik ook mijn dank betuigen voor het afnemen van de enquêtes.
Ten slotte wil ik Professor Hendrickx bedanken voor zijn paraatheid om vragen te beantwoorden, zijn
begeleiding en zijn raad. Meermaals heeft hij mij enorm geholpen met de statistische verwerking en
interpretatie van de data, waarvoor mijn dank.
Vilvoorde, 22 december 2014
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1. Inleiding
Vandaag de dag is kanker een ziekte die nog steeds hard aankomt bij de getroffenen. Volgens de meest
recente cijfers van Stichting Kankerregister (“Hoe vaak komt kanker voor?”, 2014), werden 62.017 mensen in
2010 gediagnosticeerd met kanker, gemiddeld 170 per dag. Kanker is een ziekte die vaker bij mannen dan
bij vrouwen voorkomt. Daarnaast speelt ook de leeftijd een belangrijke rol, ongeveer twee derde van alle
vrouwen en drie kwart van alle mannen die met kanker vastgesteld worden zijn 60-plussers. De meest
voorkomende kanker bij mannen is prostaatkanker en bij vrouwen borstkanker.
Anno 2014 bestaan er verschillende manieren om kanker te bestrijden. De drie meest gekende en meest
gebruikte zijn chemotherapie, chirurgie en radiotherapie. Elke behandeling heeft zijn voor- en nadelen en is
doeltreffend op een andere manier. Kort gezegd gebruikt men chemotherapie om een kanker te doen
krimpen, herval of uitzaaiing te voorkomen of de kanker te doden. Chirurgie wordt aangewend om de
kanker te verwijderen uit het lichaam en radiotherapie schakelt men in om kankercellen te beschadigen of te
doden met straling. Er zijn ook combinaties mogelijk van behandelingen om de overlevingskans maximaal te
houden.
Radiotherapie is de laatste decennia sterk geëvolueerd. De traditionele werkmethoden zijn verfijnd en met
de pijlsnelle evolutie van computertechnologie, zijn ingewikkelde berekeningen sterk ingekort qua tijdsduur.
Wilhelm Röntgen ontdekte in 1896 de x-stralen (“The history of radiotherapy”, z.j.). Dit zou uiteindelijk in de
medische wereld leiden tot het gebruik van radiotherapie om kanker te behandelen. De manier van
bestraling is over de jaren heen ook verbeterd en de apparatuur is op alle vlakken geëvolueerd.
Omdat er zo een snelle evolutie gebeurd is bij radiotherapie en er enorme verschillen zijn qua resultaten in
de behandeling, kan het zijn dat de publieke opinie over radiotherapie niet even snel is mee geëvolueerd.
Langs de kant van de Belgische radiotherapeuten is er vrees dat de doorsnee Belg nog steeds een
achterhaald beeld over hun specialiteit heeft.
Een online Brits onderzoek (Maughan, 2011), gevoerd door Yougov bij meer dan 2000 volwassenen, bracht
een verouderde perceptie van radiotherapie aan het licht. Ons onderzoek is er gekomen naar aanleiding van
die Britse studie om de perceptie van radiotherapie ook in België in kaart te brengen, zodat er actie kan
ondernomen worden indien er nog steeds een verouderde perceptie heerst bij radiotherapie.

1.1

Voorstelling Unamec en BRAVO

UNAMEC is de federatie van de industrie van de medische technologieën. Deze federatie telt meer dan 200
bedrijven, die 80% van de betrokken markt betreft. Deze leden worden onderverdeeld in 4
productsegmenten: in-vitro diagnostiek, verbruiksgoederen, implantaten en medische
investeringsgoederen. In deze 4 segmenten hebben zij vier prioriteiten: Financiering, toegang voor
patiënten en zorgverleners tot innovatie, kwaliteit van producten en bewaking van de ethiek. Hans Hellinckx
is de adviseur voor medische investeringsgoederen, waaronder de medische beeldvorming en radiotherapie
valt. Unamec is tevens ook de overkoepelende organisatie voor BRAVO.
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BRAVO is de Belgian Radiation Oncology Awareness and Visibility Organization. De medische en industriële
partners binnen BRAVO willen samen meer kenbaarheid geven aan radiotherapie-oncologie als een veilige
en zeer moderne vorm van kankerbehandeling. Het hoofddoel van deze samenwerking is deze boodschap
uit te dragen naar patiënten, collegae, politici en pers.
BRAVO heeft recent ook een nieuwe website gemaakt om zowel de patiënt, als de geneesheren en
verpleegkundigen te voorzien van eenvoudige maar duidelijke informatie over radiotherapie.

2. Het belang en doel van dit onderzoek
2.1

Het belang van dit onderzoek

De evolutie van radiotherapie kent aanzienlijke investeringen en een verouderde kijk op deze moderne
kankerbehandeling zou een zonde zijn. Patiënten die met kanker gediagnosticeerd worden verdienen de
beste hulp en indien die patiënt net een negatief beeld over radiotherapie zou hebben, dan kan die wel
eens een zeer moderne behandeling tegen kanker mislopen. Een ander belangrijk punt is dat die
investeringen vandaag de dag niet volledig wordt ondersteund door de overheid (S. Cuypers, persoonlijke
mededeling, 8 september 2013). Indien radiotherapie als een uitstekende vorm van kankerbestrijding wordt
aanzien, zal er meer druk ontstaan om meer in de nieuwste technieken te investeren, wat uiteindelijk ten
goede komt van de patiënt.
Radiotherapie is ook een efficiënte behandeling van kanker. Na de initiële investering kunnen er heel wat
patiënten op één dag worden behandeld, omdat een bestraling van korte duur is. Daarnaast zijn er bij
bepaalde soorten kankers verschillende soorten behandelingen mogelijk, om de effectiviteit van de
behandeling te vergroten. Toch kan men in sommige gevallen voor een andere vorm van
kankerbehandeling kiezen bij bepaalde soorten kankers. Prostaatkanker kan bijvoorbeeld behandeld worden
met radiotherapie of chirurgie. Wanneer de patiënt kiest voor radiotherapie is het prijskaartje, dat aan die
behandeling hangt, lager dan wanneer de patiënt chirurgie kiest. Daarnaast is er ook minder kans op
bijwerkingen bij radiotherapie. Er heerst dus ook heel wat concurrentie tussen de verschillende soorten
behandelingen, aangezien een patiënt die radiotherapie krijgt niet altijd ook naar de chirurg moet en
andersom.
Ten slotte is een goed imago van radiotherapie van cruciaal belang wanneer we kijken naar het eerste
contact. Patiënten worden immers in eerste instantie onderzocht door de huisarts. Die stuurt de patiënt dan
door naar een collega geneesheer-specialist. Indien de patiënt al een goede indruk heeft van radiotherapie,
kan hij/zij dat meteen al aanhalen om zo bij een radiotherapeut-oncoloog terecht te komen.
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2.2

Het doel van dit onderzoek

De voorgaande redenen geven aan waarom onze poging om de perceptie van radiotherapie bij de
Belgische bevolking in kaart te brengen van belang is. Indien blijkt dat de perceptie, zoals in het Verenigd
Koninkrijk, ook negatief is in België, kunnen er campagnes uitgewerkt worden om het imago te verbeteren.
Dat is dan ook meteen het hoofddoel voor dit onderzoek: uitzoeken wat de huidige attitude tegenover
radiotherapie is in België en indien die attitude negatief is, een duidelijk beeld schetsen met welke
imagoproblemen radiotherapie zit. Daarnaast biedt dit onderzoek ons ook een goede gelegenheid om te
kijken hoe de perceptie van radiotherapie zich verhoudt tegenover de twee andere meest gebruikte vormen
van kankerbehandeling, namelijk chirurgie en chemotherapie. Daarom zal er in de vraagstelling van de
enquêtes dikwijls aan de respondent gevraagd worden om de drie behandelingen in een volgorde te
rangschikken.
Ten slotte hebben de geneesheren-specialisten en verpleegsters, die betrokken zijn bij radiotherapie er ook
baat bij. Zij kunnen dankzij ons onderzoek een goed communicatieplan trachten op te stellen naar
toekomstige patiënten toe. Het is tenslotte in het belang van de patiënt dat zij weten welke behandeling de
best mogelijke uitkomsten en het minst aantal bijwerkingen geeft en er geen verwarring ontstaat omtrent
implicaties op korte en lange termijn.

3. Methodologie
Om de studie rond de perceptie van radiotherapie in België te beginnen, heb ik mij eerst verdiept in de
wereld van radiotherapie door de literatuur te bestuderen. Daarna heb ik literatuur over de perceptie van
radiotherapie getracht te vinden. In deze stap heb ik onderwerpen rond perceptie van straling en
radiotherapie bij de gewone bevolking en bij patiënten opgezocht. Naast het literatuuronderzoek werden er
mij opleidingen aangeboden dankzij mijn copromotor Hans Hellinckx om een meer praktijkgerichte
invalshoek van radiotherapie te tonen.
Vervolgens heb ik een enquête opgesteld, bestemd voor face-to-face interviews. De vragen heb ik zelf
geformuleerd door na te denken over de belangrijkste eigenschappen van de moderne radiotherapie, in
samenspraak met mijn copromotor. Daarna heb ik de enquête in eerste instantie voorgelegd aan mijn
copromotor Hans Hellinckx en vervolgens aan mijn promotor prof. Jef Hendrickx. Pas in de volgende stap
was er overleg gepleegd met zoveel mogelijke partijen, waaronder dr. Jansen. Een uitgebreide uitleg over
welke vragen wordt in de corresponderende sectie uitgelegd.
De verwerking van de data gebeurt met behulp van het statistisch verwerkingsprogramma SPSS,
aangeboden door de universiteit KULeuven. Om te kunnen veralgemenen naar de populatie toe, waarbij we
volwassen Belgen bedoelen, hebben we gewichten aan ondervertegenwoordigde cases toegekend en
frequentieanalyse toegepast. Voor de vergelijkingen tussen de verschillende sociaal demografische groepen
maken we gebruik van chi-kwadraattoetsen bij kruistabellen. Daarnaast worden ook t-testen gebruikt om te
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kijken of er een verschil bestaat tussen de gemiddelden van twee groepen en wordt er een ANOVA-test
gebruikt voor meerdere groepen.

4. Literatuurstudie
Een degelijke literatuurstudie ligt aan de basis van een onderzoek. Hieronder worden de belangrijkste
elementen rond de perceptie van radiotherapie besproken, beginnend met straling in het algemeen en
eindigend met de perceptie van radiotherapie bij bevolking en patiënten. Natuurlijk is er ook een belangrijk
stuk voorzien om radiotherapie in het algemeen begrijpen, zodat leken ook weten wat een behandeling
radiotherapie precies inhoudt. Ten slotte wordt een conclusie gevormd over de status quaestionis van de
perceptie van radiotherapie bij de bevolking.

4.1

Straling

Wanneer we over radiotherapie spreken kunnen we het belangrijkste kenmerk niet vergeten, namelijk
straling. Straling vinden we overal in ons dagelijks leven terug, gaande van UV straling tot straling die radioen gsm masten uitzenden. Er bestaan twee soorten straling: ioniserende en niet-ioniserende straling
(“Elektromagnetische velden en gezondheid”, z.j.). Ioniserende straling zijn elektromagnetische golven die
voldoende hoge frequenties bereiken en voldoende energie hebben om moleculaire bindingen te breken.
Niet-ioniserende straling is echter niet in staat om dat te doen. Straling afkomstig van bijvoorbeeld een
microgolfoven of gsm is van niet-ioniserende aard en dus in normale omstandigheden ongevaarlijk.
Radiotherapie gebruikt ioniserende straling. De behandeling wilt immers de kankercellen beschadigen of
doden door het DNA van de kwaadaardige cellen te breken. Hierdoor gaan de ongezonde cellen zich niet
meer kunnen reproduceren, of gewoonweg dood. Gezonde cellen die ook een dosis straling krijgen, worden
ook beschadigd maar die kunnen zichzelf beter repareren dan de kankercellen. Om deze reden verloopt de
radiotherapeutische behandeling in verschillende sessies. De gezonde cellen krijgen hiermee de kans om
zichzelf te herstellen tijdens de dagen waarin de patiënt niet wordt behandeld. Toch proberen de
geneesheren zoveel mogelijk de gezonde cellen niet te bestralen omdat dat kan leiden tot bijwerkingen. We
kunnen dan ook meteen afleiden waarom precisie een kernwoord is bij radiotherapie.
In een onderzoek door Purvis-Roberts, Werner en Frank (2007) in Kazakhstan, werd er vastgesteld dat
burgers, geneesheren en wetenschappers elk een andere kijk op de risico’s van straling hebben. De studie
werd afgenomen om verschillen op vlak van risicoperceptie te begrijpen tussen drie groepen. De
onderzoekers hadden verwacht dat de gewone burger het meest risico-avers zouden zijn ten opzichte van
straling, terwijl de geneesheren en wetenschappers, dankzij hun academische opleidingen, minder risico
avers waren.
Risicoperceptie is belangrijk om verschillende visies in kaart te kunnen brengen omtrent verschillende
technologieën en potentieel gevaarlijke activiteiten, vooral indien een technologie als onbeheersbaar wordt
beschouwd. Straling wordt typisch bekeken als een onbeheersbaar risico, mede doordat het niet op te
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sporen is zonder speciale wetenschappelijke uitrusting. Daarnaast kennen de gezondheidsrisico’s van
straling ook een psychologisch effect. Purvis-Roberts, Werner en Frank (2007) wilden daarom de
risicoperceptie van nucleaire testen in Kazakhstan tussen drie groepen bestuderen: burgers, geneesheren en
wetenschappers.
De onderzoekers hebben een enquête opgesteld die face-to-face werd afgenomen. De enquête bestond uit
verschillende statements waarop de respondent konden antwoorden met verschillende gradaties van
akkoord of niet akkoord. Daarnaast werden ook de sociaal demografische gegevens mee opgenomen. De
vragen in de enquête werden gedistilleerd uit kwalitatieve interviews die vooraf werden afgenomen.
Er werd in drie verschillende dorpen geënquêteerd om de risicoperceptie van burgers te meten. Twee
dorpen, Kainar en Dolon, bevonden zich in een straal van 40km ten opzichte van de Semipalantinsk Nuclear
Test Site (SNTS), waar de Sovjet-Unie in 1947 begon met nucleaire testen die heel wat gezinnen trof in de
regio en omstreken. Het derde dorp, Zharbulak, bevond zich op 500km van het gebied en werd als
controlegroep gebruikt. In totaal werden er 624 volledige enquêtes onder de burgers afgenomen.
Om respondenten te vinden onder de geneesheren en wetenschappers, hebben de onderzoekers in twee
hospitalen en twee wetenschappelijke instituten getracht ieder lid te ondervragen. Eén ziekenhuis
specialiseerde zich in oncologie terwijl de ander van algemene aard was. Via een ANOVA test kwamen de
onderzoekers te weten dat er geen significant verschil was tussen de twee groepen van geneesheren. 138
geneesheren en 26 wetenschappers vulden de enquête in.
Om de vragen te groeperen, hebben de onderzoekers ze in 5 categorieën onderverdeeld die elk een ander
luik van straling belichten. De antwoorden van de drie verschillende dorpen werden samengenomen tijdens
de statistische verwerking omdat de resultaten gelijkaardig waren en geen significant verschil vertoonden.
Daarnaast werden er vele artikelen in regionale of nationale kranten gepubliceerd in Kazakhstan omtrent
straling en blootstelling eraan. Deze kranten zouden de primaire informatiebron geweest zijn voor die
onderwerpen.
De resultaten lagen grotendeels in lijn met de verwachtingen. De gewone burger had een grotere
risicoperceptie dan de geneesheren en de wetenschappers. De algemene gedachte was dat elke vorm van
straling of blootstelling eraan slecht nieuws betekende. Zo dachten deze respondenten dat elke vorm van
blootstelling aan straling tot ziekte zou leiden, ongeacht de dosis. Daarnaast was een aanzienlijke vrees voor
stralingseffecten in vergelijking met de professionals. Een ander belangrijk punt was dat de burgers minder
kennis hadden over straling zelf, wat vertaalde in een hoger percentage van ‘weet het niet’ antwoorden.
Tussen de geneesheren en wetenschappers was er minder verschil. Toch waren de geneesheren in het
algemeen meer risico-avers dan de wetenschappers. De auteurs vermoedden dat de groep die dagelijks in
contact kwam met personen die aangetast werden door straling, de gevaarlijkere kant van straling zagen en
dus meer op hun hoede zijn voor straling. Een verschillend referentiekader zou daarom het belangrijkste
verschilpunt zijn tussen de twee professionele groepen.
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Een recenter onderzoek door Ricketts, Baerlocher, Asch en Myers (2013) aan een tertiair zorgziekenhuis,
wees op een gebrek aan kennis, vooral bij patiënten, over blootstellingen aan straling bij diagnostische
beeldvormingstesten. Het Canadees onderzoek onderzocht hoeveel patiënten, studenten geneeskunde en
medici op de hoogte zijn van straling en de risico’s die er aan zijn verbonden bij medische beeldvorming,
zoals CT scans en radiografie.
Patiënten, die bij een tertiair zorgziekenhuis medische beeldvormingstesten moesten ondergaan, werden
geselecteerd voor een korte enquête. De medici die de patiënten hadden gerefereerd werden daarna ook
geënquêteerd. Ten slotte werden studenten geneeskunde uit de universiteit van Toronto als een derde
groep respondenten geselecteerd.
Onder de patiënten waren 127 respondenten. De medische beeldvormingstesten waarvoor zij langskwamen
waren uiteenlopend, zoals mammografie, MRI, CT etc. Opmerkelijk was dat 42% van de respondenten
geloofden dat zij niet aan straling blootgesteld gingen worden. Daarnaast waren zij zeer gerust in hun
onderzoek wat zich vertaalde in een gemiddelde van 2.3 op een schaal van 10 op vlak van bezorgdheid.
Daarnaast waren 72% van de respondenten niet op de hoogte van de potentiële risico’s die verbonden
waren met hun onderzoek. Slechts 6.6% antwoordde positief op de vraag of hun onderzoek, bestaande uit
ioniserende straling, kanker kan veroorzaken. Een ander belangrijke bevinding is dat in 91% van de gevallen
het stralingsrisico niet aan de patiënt werd gecommuniceerd. 77.2% was niet op de hoogte dat een
medische beeldvormingstest het risico op kanker zou verhogen. Door die onwetendheid scoorden de
respondenten langs patiëntzijde zeer laag op de schaal van bezorgdheid over de behandeling. De conclusie
voor de patiëntzijde, die Ricketts, Baerlocher, Asch en Myers (2013) trokken, was dus negatief.
Wanneer onderzoekers de resultaten langs de kant van de geneesheren bekeken, kwamen zij uit op een
paar opvallende resultaten. Zo zouden 28% van de 32 medici niet weten dat mammografie ioniserende
straling gebruikt. Hoewel de meesten correct antwoorden op vragen in verband met de meeste medische
beeldvormingstechnieken, was er bij een aantal onder hen onzekerheid over de hoeveelheid straling dat bij
interventionele procedures wordt gebruikt.
Bij de studenten geneeskunde zijn er ook een aantal verontrustende cijfers terug te vinden. Van de 30
studenten zat de meerderheid (86.7%) in hun vierde academiejaar. De geplande specialisaties waren divers,
maar de meesten kozen ervoor om later huisdokter, interne geneeskundige of chirurg te worden. Alle
studenten waren bewust dat een CT-scan ioniserende straling gebruikte, maar ongeveer 43% wist dat niet
bij interventionele procedures. De studenten hadden het ook mis toen zij abdominale en borstradiografie
aangaven als de behandeling met de hoogste stralingsdosis. Andere antwoorden duidden op een gebrek
aan kennis over straling geassocieerd met radiografie.
De algemene conclusie was dat er een gebrek aan kennis was bij de drie groepen respondenten. Patiënten
waren niet altijd op de hoogte van de gevaren en risico’s van straling bij medische beeldvorming.
Geneesheren, van wie men verwacht dat zij potentiële gevaren naar de patiënt communiceren, gingen bij
een aantal vragen ook de mist in en studenten geneeskunde waren ook lang niet op de hoogte van
stralingsdosissen bij radiografie.
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4.2

Radiotherapie: Wie, wat en hoe (“Wat is radiotherapie?”, 2014)

Radiotherapie-oncologie is een medische specialiteit die hoofdzakelijk gebruikt wordt om kanker te
behandelen. Radiotherapie gebruikt straling van ioniserende straling om celvermenigvuldiging te verstoren
en uiteindelijk te vernietigen. De stralen worden op het moment van de behandeling aangemaakt door een
lineaire versneller en op een gecontroleerde wijze op het lichaam gericht met als doel de juiste dosis op een
nauwkeurige wijze de tumor te behandelen. De stralingsdosis wordt meestal over een periode van dagen of
weken toegediend. Doordat radiotherapie een sterke evolutie heeft gekend in de techniek, zijn de
behandelingen vandaag korter dan vroeger.
De patiënt wordt ondersteund door een team van artsen, medische fysici en verpleegkundigen om een
maximale zorgverlening te garanderen. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van geavanceerde
computersystemen wat de radiotherapie een zeer moderne techniek maakt. Om de kwaliteit van elke
behandeling te garanderen wordt er voor, tijdens en na een radiotherapeutische behandeling
samengewerkt tussen de artsen en een team van medische fysici.
Radiotherapie is ook een onderdeel van een multidisciplinaire aanpak. Chirurgie kan bijvoorbeeld toegepast
worden vóór een behandeling radiotherapie om het risico op een terugkeer van de tumor te verkleinen. Het
is daarom belangrijk om radiotherapie te onderscheiden van radiologie, nucleaire geneeskunde en
productie van nucleaire energie.

4.3

Radiotherapie in haar beginjaren

De radiotherapie van vroeger maakte gebruik van een radioactieve bron om te bestralen. De behandeling
bestond uit één enkele bestraling met een enorme dosis dat doorgaans een uur duurde. De bijwerkingen
waren hierdoor zeer ernstig en talrijk. Tijdens deze periode waren er vooral klachten over een verbrande
huid, dat veroorzaakt werd door een te zwakke stralingsbundel (N. Jansen, persoonlijke mededeling, 30
oktober 2013). In een later onderzoek kwam aan het licht dat een behandeling radiotherapie, verspreid over
verschillende doseringen, even effectief was. Een belangrijke punt is dat de radiotherapie in haar
kinderschoenen voornamelijk gebruikt werd om symptomen te verlichten en niet om kanker te genezen. Pas
gaandeweg, na het bouwen van betere machines, kon radiotherapie als een genezingsmanier voor kanker
beschouwd worden.

4.4

De moderne radiotherapie (James, 2013)

De moderne radiotherapie bestaat uit twee grote categorieën. Enerzijds bestaat er External Beam
Radiotherapy (EBRT), waarbij de patiënt wordt bestraald van buitenaf. Anderzijds zorgt Brachytherapie voor
een bestraling van binnen naar buiten. Deze twee vormen worden wat verder besproken om een goed beeld
te schetsen van de moderne radiotherapie.
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De moderne radiotherapie heeft in beide gevallen de hulp van andere medische diensten. Er gaat immers
heel wat vooraf aan de uiteindelijke bestraling van een patiënt. Eerst en vooral moet de tumor gelokaliseerd
worden. Hierbij maakt men gebruik van medische beeldvorming. Met behulp van een CT-scan of MRI-scan
wordt de tumor en de belangrijke omliggende organen in kaart gebracht. Dan wordt via gespecialiseerde
software en krachtige computers een plan opgemaakt. Organen die vlakbij de tumor liggen worden als
Organs at Risk (OAR) gelabeld. Die moeten een zo laag mogelijke dosis straling krijgen om lange termijn
bijwerkingen te vermijden. Ten slotte wordt alles gesimuleerd en gecontroleerd. Indien alles goedgekeurd is
door de nodige instanties, wordt de patiënt pas bestraald.

4.4.1

External beam radiotherapy (EBRT)

EBRT gebruikt in de hedendaagse radiotherapie lineaire versnellers. Een steeds preciezere en aanpasbare
dosering is de algemene trend zodat men gezond weefsel minder beschadigt en de patiënt bijgevolg
minder last heeft van bijwerkingen. De meest gebruikte technieken worden kort hieronder besproken.
Image Guided Radiotherapy (IGRT) maakt gebruik van een vergelijking tussen een CT scan van het
planningsproces en de huidige situatie met behulp van computers. De positionering van de patiënt kan dan
aangepast worden als die zich heeft bewogen.
Met Intensity Modulated Radiotherapy (IMRT) kan de stralingssterkte aangepast worden om verschillende
regio’s sterker of zwakker te bestralen. Gezond weefsel kan zo meer gespaard worden van bijwerkingen.
IMRT wordt daarom vaak gebruikt wanneer men tumoren behandelt die vlakbij kritieke organen liggen.
Wanneer radiotherapeuten een tumor eerder willen vernietigen in plaats van te beschadigen, wordt
Stereotactic Ablative Radiotherapy (SABR) gebruikt. De dosis per bestraling is ongeveer vijf keer zo hoog als
een normale behandeling radiotherapie. De totale dosis over heel de behandeling heen blijft wel ongeveer
hetzelfde. IGRT is daarom heel belangrijk bij deze techniek omdat de foutmarge veel lager ligt. De
Cyberknife in Luik is een voorbeeld van een lineaire versneller die speciaal ontworpen is om SABR toe te
passen.

4.4.2

Internal radiotherapy of Brachytherapie

Een tweede vorm van radiotherapie is brachytherapie. Brachytherapie is de enige vorm van de moderne
radiotherapie waarbij geneesheren-specialisten met een radioactieve bron werken. Brachytherapie wordt
voornamelijk gebruikt om prostaat- en baarmoederhalskanker te bestrijden.
De bron zit ingebouwd in wat men zaadjes noemt. De zaadjes worden via een systeem in de patiënt geplant.
Er zijn twee methoden die op voorhand worden bepaald qua plaatsing van de zaadjes.
De radioactieve zaadjes kunnen in bijvoorbeeld een lichaamsholte of op de huid geplaatst worden. In deze
instantie spreekt men over Contact Brachytherapy. Wanneer de zaadjes rechtstreeks in de tumor wordt

18

geplant, bijvoorbeeld bij prostaatkanker, praat men over Intersitial Brachytherapy. Qua tijdsduur van
behandelingen bestaan er ook twee soorten. Bij Temporary Brachytherapy wordt de radioactieve bron na
enkele minuten weer uit de patiënt gehaald terwijl bij Permanent Brachytherapy de zaadjes blijven zitten. In
het laatste geval dooft de radioactieve bron uit na enkele maanden. Alles hangt natuurlijk af van wat de
geneesheer-specialist als optimale behandelingsroute ziet.
De behandeling kent een aantal heel belangrijke voordelen. Doordat de zaadjes enorm klein zijn en op maat
kunnen gemaakt worden, wordt schade aan gezond weefsel geminimaliseerd. Hierdoor treden er ook
minder bijwerkingen op. De tijdsduur van de behandeling is ook korter in vergelijking met de conventionele
EBRT. Ten slotte is de behandeling ook kost-efficiënt, zowel voor het ziekenhuis als de patiënt.
Brachytherapie is echter in populariteit gedaald doordat de EBRT veel preciezer en efficiënter is geworden.
Daarnaast zijn er ook nadelen verbonden aan brachytherapie: Een geneesheer-specialist moet ook een
aparte training volgen om brachytherapie toe te kunnen passen en de behandeling kan enkel toegepast
worden bij kankers die zich dichtbij lichaamsholtes bevinden (N. Jansen, persoonlijke mededeling, 30
oktober 2013).

4.5

Bijwerkingen van radiotherapie

Doordat radiotherapie meestal een plaatselijke bestraling is, komen de bijwerkingen vaak enkel voor op de
bestraalde plek. De meest voorkomende bijwerking bij EBRT is huidirritatie. Aangezien de stralingsbundel
door de huid gaat is dat het orgaan dat het meeste last ontvangt van radiotherapie. Daarnaast kan een
patiënt ook misselijk of vermoeid geraken na een totale lichaamsbestraling. Bij brachytherapie zijn de
bijwerkingen net zoals bij EBRT plaatselijk. Doordat brachytherapie vooral bij prostaatkanker en
baarmoederhalskanker wordt toegepast zijn daar de bijwerkingen vooral aan de urinewegen te vinden.

4.6

Publieke opinie radiotherapie

Het enige onderzoek dat de perceptie van radiotherapie mat bij de bij de bevolking, gebeurde in het
Verenigd Koninkrijk door Yougov. Een online enquête dat door 2297 volwassenen werd ingevuld, bracht een
negatief beeld over radiotherapie door de Britse bevolking naar voren. In een artikel kaartte professor
Maughan (2011) de volgende problematische inzichten aan: Slechts 9% van de Britse bevolking dacht dat
radiotherapie een moderne vorm van kankerbehandeling was. Een schamele 15% vond dat radiotherapie
precies was en 40% vond de behandeling schrikwekkend. Het enige positieve punt was dat radiotherapie
gekend was bij de overgrote meerderheid van de bevolking (89%). Maughan haalde in het artikel daarom
ook aan dat radiotherapie kanker kan genezen op een precieze en kost-efficiënte manier. Een volledig
rapport of artikel enkel over het onderzoek is echter niet terug te vinden.
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Als reactie op dit onderzoek had het Cancer Research UK het jaar 2011 uitgeroepen tot jaar van de
Radiotherapie. Tijdens dat jaar hebben ze getracht om de perceptie van radiotherapie te verbeteren bij de
Britse bevolking (“A look back on the Year of Radiotherapy”, 2012).

4.7

Perceptie van Radiotherapie bij patiënten

Wanneer we kijken naar onderzoeken verricht bij patiënten die radiotherapie hebben gekregen, vinden we
een heel aantal studies terug. Deze studies gaan van het enquêteren van patiënten die nog niet of maar net
zijn begonnen met hun behandeling tot patiënten die al een volledige behandelingskuur achter de rug
hebben. Bij iedere studie trachtten de onderzoekers de tevredenheid te meten.
Hammick, Tutt en Tait (1998) hebben een kwalitatieve studie gedaan bij 30 willekeurig geselecteerde
patiënten die hun behandelingssimulatie bijwoonden. Het doel van het onderzoek was drieledig. Eerst
wilden de onderzoekers achterhalen wat de patiënten wisten over straling en radiotherapie, hoe ze aan die
informatie kwamen en welke invloed die had op hun perceptie van de behandeling. Dan bestudeerden
Hammick, Tutt en Tait welke vocabulaire de respondenten gebruikten om straling en radiotherapie te
beschrijven. Ten slotte gingen de onderzoekers na of de media invloed had over de kennis over straling en
radiotherapie bij de respondenten.
Om tot resultaten te komen, namen de onderzoekers semigestructureerde interviews af bij volwassen
patiënten die voor het eerst radiotherapie zouden krijgen. Voor de steekproef werd telkens de eerste patiënt
van de dag die een simulatie onderging geselecteerd. In totaal werden er 21 vrouwen en 9 mannen
geënquêteerd.
Uit de diepte-interviews bleek dat 40% van de respondenten hun inzicht over straling niet kon beschrijven
en 46% had nog niet gehoord van andere vormen van straling dan dat ze in hun behandeling toegediend
zouden krijgen. Enkel drie respondenten kon het woord straling op een degelijke manier beschrijven. 30%
gebruikte woorden zoals ‘doden van kankercellen’ en ‘penetreren van het lichaam’ om de werking van
straling te omschrijven. Iets meer dan de helft van de patiënten kon ook niet-medische gebruiken van
straling aanhalen, zoals het gebruik van straling in atoombommen, in industrie of tijdens behandeling van
voedingswaren. Om het medisch gebruik van straling te beschrijven, gaf 87% aan dat men kankercellen
ermee kon vernietigen, doden, elimineren of doen krimpen. Een meerderheid van de patiënten gebruikte
het woord kanker of tumor om hun ziekte te beschrijven.
Wanneer de invloed van de media als mogelijke bron voor de kennis van radiotherapie bij de
ondervraagden werd bestudeerd, kwamen de onderzoekers tot een interessante ontdekking. De helft van de
respondenten las ofwel geen kranten, vermeed artikelen over medische zaken of had nog niet over straling
of radiotherapie gehoord via de media. 20% had iets vernomen over radiotherapie via datzelfde kanaal en
de overige 30% kon meer in detail gaan over wat ze over straling of radiotherapie in de media hadden
gelezen of gehoord. Meestal ging dat over kanker in het algemeen of beroemdheden die aan kanker leden.
Overigens hadden drie patiënten gehoord over incidenten in radiotherapie waarbij de getroffenen een
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verkeerde dosis straling toegediend kregen. Twee van die respondenten had dan toch wel enige moeite met
de toediening van straling voor hun behandeling.
De bezorgdheid van de patiënten over radiotherapie was vooral bij de vrouwelijke respondenten te vinden.
46% van de steekproef waren ongerust over het effect dat radiotherapie op het lichaam kan hebben, zoals
schade aan andere organen. De geneeskundigen aanwezig in het ziekenhuis hebben daarom een
belangrijke rol in het verschaffen van informatie aan die patiënten. Bijna alle respondenten gaven aan dat zij
informatie kregen over de behandeling. Daarbij bleek ook dat de respondenten vonden dat ze genoeg
informatie kregen en vragen konden stellen indien nodig. Slechts enkele patiënten gaven aan dat zij de
geschreven vorm van informatie, aangereikt door het personeel van het ziekenhuis, gebruikten. Het
merendeel achtte mondelinge en persoonlijke informatiebronnen belangrijker.
De onderzoekers hebben een aantal belangrijke beperkingen aan hun onderzoek erkend. Zo is de
steekproef niet enorm groot. Daarnaast kan het zijn dat de mannen meer geneigd zijn om ongerustheid te
verbergen en meer sociaal wenselijk antwoorden. Ook de metaforen die de respondenten gebruikten, kon
afhangen van de communicatie van de geneesheren naar de patiënt toe. Anderzijds kunnen die afhangen
van een te ingewikkeld taalgebruik, waardoor de patiënt de behandeling eenvoudiger wilt voorstellen.
Een zeer recent onderzoek (Zuizewind, Hendriks, van der Hoek en Plass, 2014) bewees dat patiënten in
Nederland over het algemeen zeer tevreden zijn over de kwaliteit en zorgverlening bij radiotherapie. De
gemiddelde waardering ligt op 9,1 op een schaal van 10. In vergelijking met andere behandelingen is dit
cijfer zeer hoog te noemen. Patiënten gaven borstkankerzorg een gemiddelde van 8,2 en de algemene
oncologie een 8,1. Redenen daarvoor zijn onder andere een relatief hogere tijdsbesteding per patiënt en
meer persoonlijke aandacht tijdens de bestraling.
Toch zijn er verbeterpunten mogelijk. Zo zouden patiënten die radiotherapie kregen als palliatieve zorg of
een bestralingskuur met minder dan 5 bestralingen minder tevreden zijn over de afronding van de
behandeling en de nazorg. Extra aandacht is vereist om deze groep patiënten beter in te lichten zodat dit
onevenwicht opgelost kan worden.
Een soortgelijke mening vinden we terug bij een onderzoek door Sandoval, Brown, Sullivan en Green (2006)
bij 2790 patiënten in Ontario, Canada. Deze onderzoekers hebben gekeken naar factoren die de perceptie
van patiënten chemoradiotherapie, chemotherapie en radiotherapie kunnen beïnvloeden. Via e-mail werden
meer dan 8500 kankerpatiënten bereikt uit een database van 70.000 personen en verzocht om een enquête
in te vullen. Finaal hebben 2790 patiënten de enquête volledig ingevuld teruggezonden. Om vergelijkingen
te kunnen trekken werden zij onderverdeeld in een groep dat enkel chemotherapie kreeg, een groep dat
radiotherapie kreeg en een groep die beide behandelingen kregen.
De patiënten die zowel chemotherapie als radiotherapie kregen, vonden dat zij langer moesten wachten op
een kuur chemotherapie dan verwacht. Zij die enkel chemotherapie kregen vonden ook dat zij langer dan
verwacht moesten wachten op een behandeling. Daarnaast scoorden het ‘bewustzijn van de medische
achtergrond’ en het ‘niet weten van de volgende stap in de behandeling’ ook minder goed. Bij patiënten die
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enkel radiotherapie kregen waren de twee meest problematische factoren ‘genoeg info over veranderingen
in energie’ en ‘weten bij wie terechtkunnen voor vragen’.
Smets et al. (2013) zijn dieper ingegaan op de informatie die aangereikt werd aan patiënten en of die het
vertrouwen in diens oncologen beïnvloedde. De onderzoekers stelden vast dat het verschaffen van
informatie over de mogelijke risico’s en bijwerkingen van radiotherapie, een verwaarloosbare invloed had op
het vertrouwen van de patiënt in hun geneesheer-specialist. Omdat de patiënten automatisch er van uit
gingen dat hun oncoloog met de beste bedoeling handelde, vertrouwden ze hun geneesheer. Deze
bevindingen werden ook vastgesteld door Lord et al. (2012), die er in geslaagd zijn om ook etnisch diverse
patiënten te onderzoeken. Zo hebben zij 94 Britse Zuid-Aziaten en 185 Britse blanken geënquêteerd.
Uit al deze voorgaande studies kunnen we concluderen dat een behandeling radiotherapie van
hoogstaande kwaliteit is en dat patiënten er enorm goed worden behandeld en er ook een positief oordeel
over hebben. Er is een hoge mate aan vertrouwen in de geneesheren doordat patiënten erop vertrouwen
dat zij met de beste bedoelingen handelen. Er zijn wel verbeterpunten mogelijk volgens Sandoval, Brown,
Sullivan en Green (2006) maar die zijn van minder grote orde.

4.8

Het belang van internetinformatie

Wanneer we de cijfers van de Wereldbank bekijken, zien we in één oogopslag dat steeds meer en meer
mensen toegang hebben tot het internet (“Internet users”, 2014). In België heeft 82.2% van de bevolking,
toegang tot het internet. Het internet is een enorm grote plek om informatie te zoeken, en het is van
cruciaal belang dat patiënten, gediagnosticeerd met kanker bij betrouwbare informatiebronnen online
terecht kunnen, naast de informatie die ze in het ziekenhuis en van hun oncoloog meekrijgen.
In 2012 publiceerde Cancer Research UK een onderzoek van Davies en Yeoh over de impact van
internetinformatie over chemotherapie. Davies en Yeoh (2012) bekeken of informatie online over
chemotherapie bevorderlijk zijn voor kankerpatiënten en diens geneesheren, wat beide groepen over die
informatie denken en indien de geneesheren bewust zijn van de noden van hun patiënten voor meer
informatie buiten de klinische setting.
De twee onderzoekers vroegen gedurende 6 maanden, willekeurige volwassen patiënten die met
chemotherapie begonnen en diens medici, om een korte enquête in te vullen. In totaal werden er 204
enquêtes volledig teruggegeven langs patiëntzijde en 47 enquêtes werden ingevuld langs de zijde van
geneesheren en verpleegkundigen. Beide groepen waren afkomstig van een oncologisch centrum in het
Verenigd Koninkrijk.104 patiënten hadden specifiek internetinformatie over chemotherapie bezocht,
waarvan 73 zelf het initiatief nam om tot bij die informatie te geraken.
De resultaten van de enquête waren min of meer verwacht. In eerste instantie wordt de informatie, die
patiënten krijgen van hun oncoloog of verpleegkundigen, als belangrijkste bron van informatie over
chemotherapie geacht. Op de volgende plaats komen voorgedrukte folders die ziekenhuizen ter beschikking
stellen van kankerpatiënten. Daarna volgen informatieve websites. Televisie, kranten, praatgroepen en
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telefoonhulplijnen blijken het minst interessant voor patiënten die hun behoefte aan informatie over hun
aandoening willen bevredigen.
De algemene conclusies zijn dat patiënten positief staan tegenover internetinformatie over chemotherapie.
Minder dan een kwart van hen zou een verward gevoel hebben na het lezen van die informatie.
Daartegenover staan de geneesheren, die minder enthousiast waren over informatie van het internet. Velen
hadden angst dat die informatie patiënten op het verkeerde been zou brengen over bijvoorbeeld de
genezingskans. Ondanks hun bezorgdheden zagen zij wel in dat er potentieel schuilt achter het bestaan van
die informatiebronnen. De auteurs vonden dat er een gestandaardiseerd systeem moet ontwikkeld worden
waar geneesheren de informatie kunnen verifiëren zodat patiënten altijd correcte informatie over hun
behandeling kunnen krijgen. Daarnaast zouden geneesheren de patiënt ook in de goede richting moeten
wijzen indien de behoefte bestaat om meer informatie te willen opzoeken. Hoewel we in ons onderzoek niet
meten welke impact internetinformatie heeft op radiotherapie, kunnen we wel kijken waar de gewone
burger zijn informatie over radiotherapie haalt en of informatiebronnen van het internet ook populairder is
dan televisie of de pers.

4.9

Conclusie literatuuronderzoek

Er bestaan dus al onderzoeken rond de perceptie van straling en radiotherapie, bij zowel de bevolking als de
patiënt, maar het is overduidelijk dat men in het verleden zich vooral heeft gefocust op die laatste groep.
Patiënten onderzoeken op hun tevredenheid en perceptie zijn vooral intern van belang om de eigen
verzorgingskwaliteit te meten. Op die manier ontdekken de geneeskundigen wat er nog ontbreekt of wat er
kan verbeterd worden op vlak van zorgverlening. Daarnaast zijn er ook studies gebeurd rond perceptie van
straling in het algemeen. Deze studies dragen bij tot de meting van algemene kennis bij de gewone burger.
De meting van perceptie van radiotherapie bij de gewone bevolking valt dus tussen de twee polen. Er is tot
op heden maar één onderzoek daarover gebeurt, hoewel er een grote evolutie is in de radiotherapeutische
tak van kankerbehandelingen. Daarom kent dit onderzoek een belangrijke taak om die leegte, voor een
deel, op te vullen.

5. Opleidingen radiotherapie
Zoals eerder aangehaald, heeft mijn copromotor Hans Hellinckx mij de kans om verschillende opleidingen te
volgen, aangeboden. Die kans heb ik dan ook met beide handen gegrepen om een meer praktisch beeld
van radiotherapie en aanverwante elementen met eigen ogen te zien. Uiteindelijk heb ik vier opleidingen
gekregen, elk met een eigen meerwaarde. Deze opleidingen worden hieronder bondig besproken met als
doel de verworven inzichten te delen.
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5.1

Orfit Industries

Tijdens mijn opleiding bij Orfit, verzorgd door Emilie Cuypers, heb ik kennisgemaakt met een enorm
belangrijk product dat bij radiotherapie gebruikt wordt, namelijk immobilisatie. Radiotherapie vergt
precisiewerk. Patiënten kunnen echter niet volledig stilliggen op een tafel tijdens een behandeling. Door de
ademhaling alleen al bewegen organen, waardoor de straling kan afwijken van het eigenlijk doel. Om dit te
bestrijden bestaat er immobilisatiemateriaal om de patiënt zo bewegingsloos te maken tijdens de bestraling.
Het materiaal heeft een cementachtige werking. Het neemt eerst tijdens het buigbare stadium de vorm over
het lichaamsdeel dat bestraald moet worden. Nadien verhardt het materiaal zich en uiteindelijk wordt de
patiënt via een mechanisme vastgeklikt op een opstelling om de immobilisatie te voltooien.

5.2

Ziekenhuisbezoek CHU Luik met Dr. Nicolas Jansen, radiotherapeut

In het ziekenhuis van CHU Luik heb ik onder begeleiding van Dr. Jansen de gehele werking van een
radiotherapeutische behandeling te zien gekregen. Na een introductie van wat radiotherapie precies was,
kreeg ik een rondleiding. Alle stappen die een patiënt radiotherapie doorliep kreeg ik te zien zodat het hele
proces mij duidelijk werd. Er wordt veel persoonlijke aandacht aan elke patiënt besteed, zoals beschreven
door Zuizewind, Hendriks, van der Hoek en Plass (2014). Daarnaast is er ook een talrijk team dat een
volledig programma per patiënt uitplant en wordt er gebruikt gemaakt van geavanceerde computers om
berekeningen enorm nauwkeurig uit te voeren.
Dat radiotherapie een veilige behandeling is, werd mij duidelijk gemaakt door het bezoek aan de bunker
waar een Cyberknife stond, een lineaire accelerator (linac) gekoppeld met een robotarm. Er gelden strenge
veiligheidsregels om iedereen die geen straling mag krijgen, te beschermen. Nadien heb ik ook een kobalt
machine te zien gekregen waarmee patiënten vroeger bestraald mee werden. Ten slotte gaf dr. Jansen een
korte introductie over welke software men gebruikt bij radiotherapie om tumorcellen te omlijnen bij de
scans, afkomstig van de dienst medische beeldvorming.

5.3

Ziekenhuisbezoek UZ Gent

Aan het UZ Gent werd een opleiding door Elekta voorzien met Jos Verzelen om mij de basis bij te brengen
van een lineaire versneller en de bijhorende applicaties. Nadien was er een korte rondleiding voorzien in de
afdeling radiotherapie. Elekta heeft op een later tijdsstip ook nog een opleiding voorzien omtrent
brachytherapie of interne radiotherapie, gegeven door Bernie Gitmans.
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6. Centrale onderzoeksvraag
De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: Wat is de perceptie van radiotherapie bij de Belgische
bevolking?
Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zullen we toetsen of de verschillende kenmerken van
de huidige radiotherapie gekend zijn bij de Belgische bevolking via een enquête. Deze kenmerken zijn
samengevat: Precies, veilig en technologisch hoogstaand.
Daarbij gebruiken we de volgende deelvragen:
•

Is radiotherapie bij de Belgische populatie gekend?

•

Wat zijn de kernwoorden waarmee de Belgen radiotherapie omschrijven?

•

Wordt radiotherapie als een veilige en innovatieve kankerbehandeling aanzien?

Deze deelvragen zullen ook vergeleken worden met de twee andere kankerbehandelingen, chirurgie en
chemotherapie, om een breder beeld te vormen over de perceptie van radiotherapie.
Omdat we met deze enquête ook sociaal demografische gegevens zullen verzamelen, kunnen we ook
vergelijkingen trachten te maken tussen interessante groepen, waarvan we vermoeden dat er verschillen te
vinden zijn. Daarvoor hebben we de volgende vergelijkingen in gedachte:
1.

Patiënt vs. niet Patiënt

2.

Vlaams gewest vs. Waals gewest vs. Brussel Hoofdstedelijk Gewest

3.

Man vs. Vrouw

4.

Primair en secundair onderwijs vs. hoger en universitair onderwijs

5.

Zij die radiotherapie hebben kunnen aanhalen vs. Zij die radiotherapie niet hebben kunnen aanhalen

De vraag is dan uiteraard of er significante verschillen zijn tussen de groepen die we vergelijken om zo weer
een completer beeld te krijgen over hoe men momenteel over radiotherapie denkt, in vergelijking met
chirurgie en chemotherapie. Er worden op voorhand bij elke vergelijking een paar ruwe assumpties
gemaakt, die terug te vinden zijn nadat we de perceptie van radiotherapie in het algemeen hebben
bestudeerd.

7.

De enquête

De enquête is mede samengesteld met input van Hans Hellinckx, dr. Jansen en andere radiotherapeuten en
professionals in de industrie. Aangezien er ook in Wallonië geënquêteerd is, hebben we ook een Franse
versie van de enquête opgesteld. De Nederlandstalige enquête is terug te vinden in bijlage 1.
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Qua sociaal-demografische informatie vragen we bij de geënquêteerden naar het geslacht, geboortejaar, de
provincie waarin ze wonen, het hoogste opleidingsniveau en of ze een kennis of familielid kennen die
behandeld wordt voor kanker.
De enquête is kwalitatief van inhoud maar kwantitatief qua uitwerking. We wilden vragen formuleren waarbij
de ondervraagde een zekere zin van vrijheid hadden om zinnige antwoorden te kunnen geven door open
vragen in de enquête te verwerken, wat niet mogelijk zou zijn in een gestandaardiseerde enquête.
Toch hebben we een element van kwantitatief onderzoek moeten toevoegen aan het project omdat we een
goed beeld wilden hebben van de Belgische populatie. Daarom hebben we een enquêtebureau
gecontacteerd. We zijn dan tot een akkoord gekomen om een steekproef van 750 Belgen te hanteren.
Om de perceptie van radiotherapie te meten vinden we dat er vijf grote thema’s behandeld moeten worden
om een algemeen beeld te kunnen vormen.
Allereerst willen we weten hoe het staat met de algemene kennis over radiotherapie. Onder dit thema
onderzoeken we bij vraag A welke kankerbehandeling het meest bekend is bij Jan Modaal. Hier kunnen we
zien of de bekendheid van radiotherapie ook zo hoog is zoals in het onderzoek van Yougov (Maughan,
2011). We verwachten wel dat de meerderheid chemotherapie naar voor schuift als kankerbehandeling
omdat die het meest populair is. Om de spontaniteit te meten hebben we ook belang gehecht aan de
volgorde waarin de ondervraagden hun antwoorden geven.
Bij vraag B willen we te weten komen wat het woord radiotherapie bij de ondervraagde allemaal oproept. Bij
personen die nog een ouderwetse gedachte van radiotherapie hebben, verwachten we antwoorden die met
nucleaire wapens, rampen en andere negatieve indrukken te maken hebben. Bij personen met een positieve
kijk op radiotherapie verwachten we antwoorden genre kost-efficiënt, precies, pijnloos en veilig. Bij deze
vraag worden enkel de drie eerste antwoorden opgeschreven omdat hun eerste indruk van radiotherapie
van belang is. Later worden deze antwoorden gegroepeerd.
In vraag C willen we weten of de ondervraagde het verschil kent tussen radiotherapie en radiologie. Beide
begrippen vormen een aparte tak in de medische wereld en het is belangrijk dat het verschil gekend is om
verwarring te vermijden. Hier verwachten we dat ondervraagden het verschil eerder niet kennen omdat men
veel eerder met radiologie in contact komt (bijvoorbeeld voor een gebroken arm) dan met radiotherapie en
daardoor een afgeleide vorm van radiologie als radiotherapie bestempelen.
Ten tweede willen we weten of radiotherapie als een veilige behandeling wordt gezien door de doorsnee
Belg. Ieders visie op het woord veilig hangt natuurlijk af van persoon tot persoon. Bijvoorbeeld als persoon
A zich bij het woord veilig een ‘zeer strikte opvolging ‘voorstelt en persoon B ‘precieze werking’, zouden ze
alle twee radiotherapie veilig vinden. Beide personen kunnen iets veilig vinden maar kleuren het daarom
niet op eenzelfde manier in. Bij deze vraag is het daarom minder van belang hoe de ondervraagde het
begrip veilig inkleurt, aangezien dat voor ieder subjectief is, maar gaat het over het gevoel.
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Er zijn in het verleden (“Negen patiënten sterven na foute bestraling: UZ Gent en radiotherapiebedrijf naar
strafrechter”, 2012) een aantal gevallen waar radiotherapie op een foute manier werd aangewend, waardoor
de perceptie van de behandeling als minder veilig kan aanzien worden. Voor vraag D wordt dan een
Likertschaal gebruikt waarbij 1 met ‘heel onveilig’ en 5 met ‘heel veilig’ gelijkstaat. We willen hiermee de
respondenten een gemakkelijke manier bieden om deze vraag in te vullen. Hier ook weer hebben we de
respondent gevraagd om een ordening aan te geven tussen radiotherapie, chirurgie en chemotherapie.
Naast veiligheid is radiotherapie ook een pijnloze behandeling aangezien men de straling niet voelt. Wel
kunnen er neveneffecten optreden na de behandeling omdat cellen worden aangetast. Daarom
onderzoeken we in vraag E en F of radiotherapie als een pijnlijke behandeling wordt aanzien, in vergelijking
met chirurgie en chemotherapie, en of de Belgische bevolking dus neveneffecten met de feitelijke
behandeling zelf gaat verwarren.
Aansluitend op vraag E en F, vragen we in G of de geënquêteerde de bijwerkingen van radiotherapie kan
opsommen. Afhankelijk van welk gebied bestraald wordt, kunnen patiënten een heel resem bijwerkingen
ervaren. De meest voorkomende en algemene bijwerkingen zijn een pijnlijke huid, plaatselijke haaruitval en
vermoeidheid (“General side effects of radiotherapy”, z.j.). We noteren ook hier weer enkel de eerste drie
antwoorden van de respondent om de spontaniteit te bewaren.
De laatste vraag die bij veiligheid en comfort hoort, is vraag H, waarin we nagaan of de ondervraagde denkt
of patiënten last hebben van lange termijn bijwerkingen van radiotherapie. De lange termijn bijwerkingen
zijn wederom afhankelijk van het bestraald gebied (“Long term side effects of radiotherapy”, z.j.). Dat kan
gaan van enkel een aantasting van de bestraalde huid tot permanente haaruitval op de bestraalde plek. De
algemene conclusie is dat ze in de meeste gevallen niet ernstig van aard zijn.
In vraag I vragen we welke behandeling de geënquêteerde als meest innovatief beschouwt. Met deze vraag
willen wij ontdekken of radiotherapie een innovatieve status kent tegenover de andere behandelingen. Dit is
het derde kenmerk van radiotherapie die we willen onderzoeken.
Om een ruwe schets te vormen over de genezingskans bij de verschillende kankerbehandelingen, vragen we
in J welke behandeling de beste genezingskans biedt tegen kanker. Deze vraag is louter om een algemeen
buikgevoel van de Belgische populatie te meten aangezien genezingskansen bij kankerbehandelingen
afhangt van talrijke factoren.
Tot slot bestuderen we in vraag K en L hoe de ondervraagden aan hun informatie over
kankerbehandelingen zijn geraakt en of ze familie en/of kennissen hebben die al voor kanker behandeld
werden. Deze informatie is belangrijk om het sociaal-demografisch profiel van de ondervraagde te
vervolledigen.
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8.
8.1

De resultaten
Samenstelling respondenten

Om de enquêtes af te nemen werd er samengewerkt met het enquêtebureau Nelson Group. In totaal zijn er
750 face-to-face interviews afgenomen, verdeeld over alle Belgische provincies. De exacte locaties zijn terug
te vinden in bijlage 2. De enquêtes werden deels afgenomen in de ziekenhuizen die hun medewerking
verleend hebben en deels op het openbare domein (stationsomgeving en centrum). 4 geënquêteerden
kozen ervoor om de enquête niet af te maken. Het totaal aantal ingevulde enquêtes bedraagt dus 746.
De steekproef bestaat uit een evenwichtig aantal mannen en vrouwen, 51,2% en 48,8% respectievelijk. Qua
leeftijd is de categorie van 20-30 jaar het meest (26,94%) en die van 50-60 jaar het minst (12.87%)
vertegenwoordigd. De Vlaamse, Waalse en Brusselse respondenten zijn ook vrij evenwichtig verdeeld:
58,1%, 31,7% en 10,1% respectievelijk. De variabele opleidingsniveau vertelt ons dat er een kleine
meerderheid (53.22%) is aan respondenten die geen diploma hoger onderwijs op zak hebben. Deze sociaal
demografische gegevens van de respondenten zijn terug te vinden in bijlage 3.

8.2

Resultaten van de enquête

De resultaten van de enquête worden hieronder vraag per vraag besproken. Per vraag worden de resultaten
eerst enkel voor de respondenten behandeld. Op deze manier is het mogelijk om de rauwe data te
weergeven en de originele cijfers te interpreteren.
Om te kunnen veralgemenen naar de Belgische populatie, waaronder we volwassen Belgen over 18 jaar
verstaan, hebben we eerst berekend of de verdelingen op vlak van leeftijd, geslacht, onderwijs en provincie
van onze steekproef ongeveer overeenkwam met de Belgische populatie. In bijlage 4 staan de berekeningen
waar we dat hebben onderzocht. Enkel bij de variabele geslacht is er geen verschil tussen de geobserveerde
en de verwachte aantallen en dus is de steekproef representatief voor geslacht. Voor provincie en onderwijs
hebben wij de ondervertegenwoordigde cases gewichten toegekend om zo uitspraken te kunnen doen over
de Belgische populatie. Deze resultaten zijn geldig met 95% betrouwbaarheid en een foutenmarge van
3,5%. De resultaten zijn echter wel niet representatief voor de variabele hoogste opleiding.
De eerder vernoemde vergelijkingen tussen verschillende sociaal demografische groepen zijn gemaakt waar
mogelijk en worden apart behandeld na de algemene resultaten.

Vraag A: Er zijn verschillende manieren om kanker te behandelen. Welke kent u?
In tabel 1 merken we dat 59,5% van de geënquêteerden radiotherapie als een mogelijke manier om kanker
te behandelen kent. Qua vernoeming zit radiotherapie in de middenmoot. 33,5% vernoemt deze
behandeling als tweede in de lijst van drie. Zoals verwacht is chemotherapie de meest gekende behandeling
(90,4%). Chemotherapie komt ook het snelst naar voren bij het beantwoorden van deze vraag. Maar liefst
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68,8% vernoemt chemotherapie als eerste voor de behandeling tegen kanker. Opmerkelijk is dat 60% van de
respondenten niet weet dat chirurgie een manier is om kanker te bestrijden. Nochtans moeten patiënten
onder het mes om de tumor verwijderd te krijgen.
Wanneer we de gewichten toepassen en veralgemenen naar zien we dat radiotherapie in totaal voor 65,7%
bekend is in België. Een duidelijke verhoging aan bekendheid voor radiotherapie valt dus bij het toepassen
van de gewichten op te merken. Chirurgie is bij de Belgen voor 41,4% gekend en voor chemotherapie loopt
dat cijfer op tot 90%.

Tabel 1 Overzicht antwoorden op vraag 1: Er zijn verschillende manieren om kanker te behandelen. Welke kent u?

Niet vernoemd

1ste vernoemd

2e vernoemd

3e vernoemd

Totaal vernoemd

40,5%

17,4%

33,5%

8,6%

59,5%

RT - Belgen

34,3%

19,3%

36,9%

9,5%

65,7%

CRG - Resp.

59,9%

8,3%

17,3%

14,5%

40,1%

CRG - Belgen

58,6%

8,1%

16,8%

16,5%

41,4%

CTP - Resp.

9,7%

68,9%

17,4%

4,0%

90,3%

CTP - Belgen

10,0%

67,0%

18,6%

4,4%

90,0%

RT - Resp.

Vraag B: Waaraan denkt u als u het woord radiotherapie hoort?
Om de verschillende antwoorden op deze vraag te analyseren gebruiken we verschillende word clouds om
de meest frequente woorden visueel weer te geven. Veralgemening naar de populatie toe en vergelijkingen
tussen verschillende sociaal demografische groepen zijn hier niet toegepast.
De meest voorkomende woorden zijn groter in lettertype en in het vet gedrukt. 85 respondenten (11,39%)
gaven geen antwoord op deze vraag. Een meerderheid (59,12%) kon twee antwoorden geven. Slechts een
kwart (24,26%) van de respondenten gaf drie antwoorden.
Op figuur 1 zien we de eerste word cloud, gevormd uit de antwoorden die de respondenten het eerst
gaven.

Figuur 1: Eerste word cloud op vraag 2: Waaraan denkt u als u het woord radiotherapie hoort?
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We bemerken dat vooral het woord straling of stralen het vaakst terugkomt, in beide talen. Hetzelfde geldt
voor het woord kanker. Daarnaast vinden geënquêteerden dat radioactiviteit ook bij radiotherapie hoort.
Ten slotte zien we ook een bijwerking van radiotherapie terugkomen, namelijk haaruitval.
In tweede instantie gaven de respondenten de volgende antwoorden (figuur 2).

Figuur 2: Tweede word cloud op vraag 2: Waaraan denkt u als u het woord radiotherapie hoort?

Wederom gaven respondenten het vaakst antwoorden die het woord straling omvatten of wordt kanker
nogmaals vernoemd. Nieuw is de frequentere vernoeming van het woord behandeling. Dat radiotherapie in
een ziekenhuis wordt gebruikt komt hier ook vaak aan bod. We zien ook dat een andere bijwerking wordt
vernoemd, nl. brûlure of brandwonde.
Als derde antwoord op deze vraag, kregen we de volgende resultaten (Figuur 3).

Figuur 3: Derde word cloud op vraag 2: Waaraan denkt u als u het woord radiotherapie hoort?

Als laatste antwoord op deze vraag gaven respondenten gelijkaardige kenmerken aan radiotherapie.
Straling en kanker komen wederom vaak voor. We zien wel een nieuwe bijwerking, vermoeidheid, naar
voren komen.
Over de drie antwoorden heen zien we dat zowel Vlamingen als Walen ongeveer hetzelfde denken over
radiotherapie. Hoewel de woorden douloureux en danger(eux), vertaald pijnlijk en gevaar(lijk), op eerste
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zicht vaak lijken voor te komen, is het absoluut aantal zeer laag. De twee termen komen immers pas voor als
tweede en derde antwoord, wanneer vele respondenten niets konden invullen.
Vooral de eerste word cloud is daarom van belang aangezien daarin de meeste antwoorden van de
respondenten vervat zitten. Kort samengevat roept radiotherapie de volgende gedachten op bij de
doorsnee Belg: straling, ziekenhuis, behandeling en kanker. Neutrale woorden worden dus gebruikt om
radiotherapie te beschrijven.

Vraag C: Er bestaat een verschil tussen radiotherapie en radiologie. Kan u het verschil in grote lijnen
aanhalen?
Op deze vraag gaven 42,8% van de respondenten het verschil tussen radiotherapie en radiologie wel te
kennen. Daartegenover staat dat 35,8% het verschil niet kent. Ten slotte heeft 21,4% van de geënquêteerden
getracht om correct te antwoorden maar hun uitleg was fout.
Rekening houdend met de gewichten, stijgt het percentage dat het verschil wel kent tot 46,3%. 20,3% zou
het verschil wel kennen maar hun uitleg was verkeerd. De resterende 33,4% gaf meteen aan het verschil niet
te kennen.

Vraag D: Hoe veilig schat u radiotherapie, chirurgie en chemotherapie in op een schaal van 1 tot 5?
Qua veiligheid scoren chemotherapie en radiotherapie even slecht (tabel 2). Een derde van de
ondervraagden vindt dat radiotherapie een onveilige behandeling is. Hoewel chemotherapie de meest
populaire behandeling is, krijgt het de slechtste score op veiligheid met 37,8% van de respondenten die de
behandeling als onveilig tot heel onveilig vinden. Chirurgie heeft dan weer de meest veilige status onder de
geënquêteerden. Maar liefst 51,4% denken dat een operatie veilig tot heel veilig is. Veel respondenten
hebben in deze vraag voor het veilige en neutrale pad gekozen met 37,4%, 32,7% en 34,3% voor
radiotherapie, chirurgie en chemotherapie respectievelijk.
5,9% van de gemiddelde Belg vindt dat radiotherapie een zeer veilige behandeling is, 23,8% vindt het een
veilige behandeling. 23,8% vindt het een onveilige behandeling en 8,4% vindt het een zeer onveilige
behandeling. 29,7% van de Belgische bevolking zou dus radiotherapie als een veilige behandeling
beschouwen. Voor chirurgie ligt dat percentage veel hoger, met 50,6%. Chemotherapie ligt in lijn met het
percentage van radiotherapie, namelijk 29,1%
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Tabel 2: Overzicht antwoorden op de vraag D: Hoe veilig schat u radiotherapie, chirurgie en chemotherapie in op een
schaal van 1 tot 5?

Heel onveilig

Onveilig

Neutraal

Veilig

Heel veilig

RT - Resp.

7,9%

25,9%

37,4%

23,1%

5,8%

RT - Belgen

8,4%

23,8%

38,1%

23,8%

5,9%

CRG - Resp.

3,2%

12,7%

32,7%

41,2%

10,2%

CRG - Belgen

3,4%

13,1%

32,8%

40,0%

10,7%

CTP - Resp.

11,4%

26,4%

34,3%

22,8%

5,1%

CTP - Belgen

10,3%

25,1%

35,4%

23,6%

5,5%

Vergelijking tussen de gemiddelden op vlak van veiligheid
Gemiddeld gaven de respondenten een 2,93 op een schaal van 5 voor radiotherapie, volgens tabel 3. De
hoogst scorende behandeling bij deze vraag is chirurgie, met 3,42. Daarnaast kent deze behandeling ook de
laagste standaardafwijking, waardoor deze score gemiddeld minder schommelt ten opzichte van de twee
andere behandelingen. Chemotherapie wordt gemiddeld gezien als de minst veilige behandeling
beschouwd.
In tabel 4 merken we zeer lage p-waarden op tussen de vergelijkingen radiotherapie-chirurgie en chirurgiechemotherapie. Dit duidt op een significant verschil tussen de gemiddelden qua veiligheid van
radiotherapie-chirurgie en chemotherapie-chirurgie. Tussen de gemiddelden van radiotherapie en
chemotherapie bestaat er net geen significant verschil.

Tabel 3: Gemiddelden op vlak van veiligheid op een schaal van 1 tot 5

Veiligheid radiotherapie

Gemiddelde

Std. afw.

2,93

1,016

Veiligheid chirurgie

3,42

0,947

Veiligheid chemotherapie

2,84

1,062

Tabel 4: Vergelijkingen veiligheid tussen gemiddelden van radiotherapie, chirurgie en chemotherapie

Gemiddeld verschil

Std.afw.

t-waarde

p-waarde

RT - CRG

-0,495

1,302

-10,378

1,16E-23

RT - CTP

0,091

1,272

1,957

0,050726

CRG - CTP

0,586

1,375

11,634

7,29E-29

Vraag E en F: Welke van de drie behandelingen is volgens u de meest pijnlijke? En de minst pijnlijke?
Op vlak van comfort zien we in tabel 5, dat radiotherapie als minst pijnlijke vorm van kankerbehandeling
(41,8%) en chemotherapie (60,3%) als meest pijnlijke wordt gezien. Dit draagt op een positieve manier bij
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aan het imago van radiotherapie. Toch zou het percentage hoger kunnen aangezien radiotherapie een
pijnloze behandeling is doordat men de straling niet voelt.
De Belgische populatie zou met 57,8% chemotherapie als pijnlijkste behandeling aanduiden en
radiotherapie met 40,3% als minst pijnlijke behandeling beschouwen. Chirurgie wordt met door 19,7% als
meest pijnlijke behandeling beschouwd.

Tabel 5: Overzicht antwoorden op de vraag: Welke van de drie behandelingen is volgens u de meest pijnlijke, en de minst
pijnlijke?

Meest pijnlijk
RT
CRG
CTP
WHN

Resp.
11,1%
20,6%
60,3%
7,9%

Minst pijnlijk
Belg
12,8%
19,7%
57,8%
9,7%

Resp.
41,8%
33,1%
13,0%
12,1%

Belg
40,3%
30,8%
13,9%
15,0%

Vraag G & H: Wat zijn volgens u de bijwerkingen van radiotherapie?; Denkt u dat een patiënt last
heeft van een radiotherapeutische behandeling op lange termijn?
Wanneer we de antwoorden analyseren met een word cloud, toegevoegd in bijlage 4, zien we meteen dat
vermoeidheid, haaruitval en misselijkheid als de bekendste bijwerkingen worden vernoemd. Daarnaast
komen ook brandwonden, huidirritatie en gewichtsverlies vaak voor als antwoord op deze vraag.
Het is inderdaad zo dat haaruitval een mogelijk neveneffect is van radiotherapie maar enkel wanneer men
een plek bestraalt die behaard is. Haaruitval is voornamelijk een bijwerking van chemotherapie en daarom
vermoeden wij dat de geënquêteerden foutief de bijwerkingen van radiotherapie met die van
chemotherapie verwisseld hebben
Een vrij groot deel van de respondenten (35,7%) weet niet welke bijwerkingen radiotherapie kan
veroorzaken. Een kleine 1,6% zegt dat er geen bijwerkingen zijn. Ten slotte denkt 64,4% dat er lange termijn
bijwerkingen zijn voor radiotherapie.
63,1% van de Belgen denkt dat radiotherapie op lange termijn bijwerkingen heeft voor de patiënt. 16,7%
weet het niet en 20,2% denkt dat er geen bijwerkingen zijn op lange termijn.

Vraag I: Welke van de drie behandelingen is volgens u het meest innoverend/vernieuwend?
Voor deze vraag wordt radiotherapie nipt als meest innovatieve behandeling gezien door de respondenten.
Met 34,9% haalt radiotherapie het net van chemotherapie dat 31,4% van de respondenten als meest
innovatieve behandeling hebben aangekruist. Chirurgie wordt dan als minst innovatieve behandeling
aanzien (16,2%).
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De Belgische bevolking denkt in 30% van de gevallen dat radiotherapie het meest vernieuwend is, in
vergelijking met 34,8% voor chemotherapie en 15,5% voor chirurgie. 19,7% weet het niet.

Vraag J: Welke behandeling biedt volgens u de beste genezingskans voor kanker?
Met behulp van tabel 6 merken we op dat de meerderheid van de respondenten chirurgie en
chemotherapie als beste genezing voor kanker vinden. Vooral de plotse vernoeming van chirurgie is
opmerkelijk aangezien bijna 60% van hen in de eerste plaats chirurgie niet kon noemen als
kankerbehandeling. We vermoeden dat chirurgie een ‘vergeten’ behandeling is en zodra mensen de drie
opties wegen deze behandeling weer aandacht opeist.
Radiotherapie scoort slechte cijfers op deze vraag. Slechts een 13,2% vindt dat het de beste genezingskans
biedt om kanker te overwinnen. Hoewel deze vraag louter een meningsvraag is, ligt dat cijfer toch wel vrij
laag, wat kan duiden op een preferentie voor andere behandelingen of weinig vertrouwen in de techniek
van radiotherapie.

Tabel 6: Overzicht antwoorden op de vraag: Welke behandeling biedt volgens u de beste genezingskans voor kanker?

Keuzemogelijkheden

Aantal

Percentage

Radiotherapie

99

13,2%

Chirurgie

300

40,0%

Chemotherapie

197

26,3%

Geen enkele van de drie

50

6,7%

Weet het niet

104

13,9%

Vraag K: Waar of hoe bent u het meest te weten gekomen over de behandeling van kanker?
In tabel 7 zien we dat 59,1% van de respondenten de persoonlijke leefwereld als antwoord heeft
aangekruist. Het minst aangekruiste antwoord is de school met 17,7%. De meeste ondervraagden zijn dus
via de persoonlijke leefwereld te weten gekomen over kankerbehandelingen. Daarnaast leveren de
traditionele media en het internet ook veel informatie over welke behandelingen mogelijk zijn. Tot slot heeft
het internet ook een impact over het verschaffen van kennis over kankerbehandelingen maar die is minder
groot dan bij de bevindingen van Davies en Yeoh (2012).
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Tabel 7: Overzicht antwoorden op de vraag: Waar bent u het meest te weten gekomen over de behandeling van kanker?

Keuzemogelijkheden

Aantal

Percentage

Persoonlijke leefwereld

441

59,1%

Medische leefwereld

165

22,1%

Krant/Tijdschrift

181

24,3%

School

132

17,7%

Internet

163

21,8%

TV

274

36,7%

Vraag L: Kent U iemand die voor kanker behandeld werd?
Via tabel 8 stellen we een paar interessante dingen vast. Doordat er ook in twee inkomsthallen aan
ziekenhuizen geënquêteerd is, zijn er 53 personen uit de steekproef die zelf kankerbehandelingen krijgen of
achter de rug hebben.
Dat kanker een ziekte is die onrechtstreeks veel mensen treft, zien we hier duidelijk terug. 58,4% van de
ondervraagden kent iemand uit de familie die voor kanker behandeld is. 36,6% kent dan weer iemand uit de
vriendenkring die eveneens een kankerbehandeling kreeg. Slechts 15,07% kent niemand die voor kanker
behandeld werd.

Tabel 8: Overzicht antwoorden op de vraag: Kent u iemand die voor kanker behandeld werd?

Keuzemogelijkheden

Aantal

Percentage

Ik ben/wordt zelf behandeld

53

7,1%

Iemand uit familie

434

58,4%

Iemand uit vriendenkring

272

36,6%

Kent niemand die wordt behandeld

112

15,1%

Wenst niet te antwoorden

14

1,9%

8.3

Vergelijkingen tussen verschillende sociaal-demografische groepen.

In deze sectie worden er vergelijkingen getrokken tussen verschillende sociaal demografische groepen met
behulp van kruistabellen. We werken met α = 5% om statistisch significante uitspraken te doen. Wanneer de
p-waarde lager is dan 0,05 kunnen we met 95% zekerheid de nulhypothese verwerpen en de alternatieve
hypothese aannemen. De resultaten van de vergelijkingen zijn beperkt tot de respondenten en kunnen niet
veralgemeend worden naar de populatie toe.
Daarnaast is het aantal vragen waarmee we kunnen vergelijken ook beperkt tot vraag A, C, D, E, F, H en I. Bij
vraag A hebben wij de categorie ‘eerst’, ‘als tweede’ en ‘als derde’ samengenomen en kijken we enkel of de
twee groepen de drie kankerbehandelingen heeft kunnen vernoemen of niet, zodat de vergelijkingen tussen
de sociaal demografische groepen een bredere uitkomst kennen. Hieronder volgen de vergelijkingen die
voorgesteld werden tijdens het hoofdstuk ‘Onderzoeksvraag’:
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1.

Patiënt vs. niet Patiënt

2.

Vlaanderen vs. Wallonië

3.

Man vs. Vrouw

4.

Primair en secundair onderwijs vs. hoger onderwijs

5.

Zij die radiotherapie hebben kunnen aanhalen vs. Zij die radiotherapie niet hebben kunnen aanhalen

Voor elke vergelijking geldt de volgende hypothese: H0: Er bestaat geen verschil tussen beide groepen. De
alternatieve hypothese is: Ha: De twee groepen zijn significant verschillend van elkaar.

8.3.1

Vergelijking tussen patiënten en niet-patiënten

Voor deze vergelijking hebben we de 53 respondenten die patiënt geweest zijn met de rest vergeleken. We
verwachten dat er significante verschillen zullen zijn aangezien patiënten die zelf voor kanker behandeld
werden meer kennis over de mogelijke behandelingen zouden moeten hebben en betere inzichten over de
veiligheid en pijnperceptie verworven hebben.

Vraag A: Er zijn verschillende manieren om kanker te behandelen. Welke kent u?
In tabel 9 zien zowel voor radiotherapie als chirurgie een vrij lage p-waarde (α < 5%), waarmee we de
nulhypothese in beide gevallen kunnen verwerpen. Er bestaat daarom een significant verschil tussen de
antwoorden van patiënten en niet-patiënten voor radiotherapie en chirurgie. Het is duidelijk dat
radiotherapie gemiddeld veel meer gekend is bij patiënten dan bij niet-patiënten: Een verschil van 23,2
procentpunten is immers waar te nemen. Voor chirurgie zien we wederom dat patiënten (58,8%) de
behandeling gemiddeld meer hebben kunnen aanhalen dan de niet-patiënten (38,7%).
Voor chemotherapie kunnen we de nulhypothese niet verwerpen omdat de p-waarde te hoog is (0,1327 > α
= 5%). Er is dan ook geen significant verschil tussen patiënten en niet-patiënten. In ieder geval zien we dat
de overgrote meerderheid, chemotherapie als mogelijke kankerbehandeling heeft kunnen aanhalen.
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Tabel 9: Vergelijking patiënt vs. niet-patiënt: Vraag A

Niet vernoemd

Wel vernoemd

Aantal

Percentage

Aantal

Percentage

RT - Patiënt

10

RT - Niet-Patiënt

292

18,9%

43

81,1%

42,1%

401

57,9%

Chi -waarde

df

p-waarde

11,063

1

0,000881

Aantal

Percentage

Aantal

Percentage

22

41,5%

31

58,5%

425

61,3%

268

38,7%

Chi -waarde

df

p-waarde

8,052

1

0,004546

Aantal

Percentage

Aantal

Percentage

2

3,8%

51

96,2%

70

10,1%

623

89,9%

Chi -waarde

df

p-waarde

2,261

1

0,132709

2

CRG - Patiënt
CRG - Niet-Patiënt
2

CTP - Patiënt
CTP - Niet-Patiënt
2

Vraag C: Er bestaat een verschil tussen radiotherapie en radiologie. Kan u het verschil in grote lijnen
aanhalen?
In tabel 10 vinden we een licht bewijs tegen de nulhypothese. We kunnen toch stellen dat er een significant
verschil bestaat tussen de antwoorden die patiënten en niet-patiënten gaven bij deze vraag. Patiënten
gaven een correcter antwoord dan niet-patiënten bij het onderscheiden van radiotherapie met radiologie.
Een merendeel van de patiënten (60,4%) wist een goed antwoord te geven.

Tabel 10: Vergelijking patiënt vs. niet-patiënt: Vraag B

Juist antwoord

Fout antwoord

Weet het niet

Aantal

Percentage

Aantal

Percentage

Aantal

Percentage

32

60,4%

7

13,2%

14

26,4%

287

41,4%

153

22,1%

253

36,5%

Chi -waarde

df

p-waarde

7,348

2

0,025376

Patiënt
Niet patiënt
2

Vraag D: Hoe veilig schat u radiotherapie, chirurgie en chemotherapie in op een schaal van 1 tot 5?
Tabel 11 toont ons een p-waarde die vrij dicht bij 0,05 ligt. Het vormt een licht bewijs tegen de
nulhypothese. Er bestaat dus een significant verschil tussen de antwoorden die patiënten en niet-patiënten
gaven bij deze vraag. Opmerkelijk is dat er 17% van de patiënten radiotherapie als heel onveilig
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bestempelen. Voor chirurgie (0,862) en chemotherapie (0,067) vinden we p-waarden terug die hoger liggen
dan 0,05. Er zijn dan ook geen significante verschillen bij die groepen te melden.

Tabel 11: Vergelijking patiënt vs. niet-patiënt: Vraag D

Heel onveilig

Onveilig

Neutraal

Veilig

Heel veilig

RT - Patiënt: AA

9

14

12

14

4

RT - Patiënt: RA

17,0%

26,4%

22,6%

26,4%

7,5%

50

179

267

158

39

7,2%

25,8%

38,5%

22,8%

5,6%

Chi -waarde

df

p-waarde

9,86

4

0,043

RT - Niet-Patiënt: AA
RT - Niet-Patiënt: RA

2

Vraag E en F: Welke van de drie behandelingen is volgens u de meest pijnlijke? En de minst pijnlijke?
Voor beide vragen bestaat er geen significant verschil tussen de twee groepen. Vraag E kent in dit geval een
p-waarde van 0,966 en vraag F heeft een p-waarde van 0,316. De nulhypothese kan hier niet verworpen
worden. De extreem hoge p-waarde voor vraag E is wel opmerkelijk: Dit wil zeggen dat de antwoorden van
beide groepen procentueel nagenoeg identiek zijn.
Vraag H: Denkt u dat een patiënt last heeft van een radiotherapeutische behandeling op lange
termijn?
Bij vraag H bestaat er ook geen significant verschil tussen beide groepen, met een p-waarde van 0,337. De
nulhypothese kan hier niet verworpen worden.

Vraag I: Welke van de drie behandelingen is volgens u het meest innoverend/vernieuwend?
Voor vraag I bestaat er ook geen significant verschil tussen beide groepen, met een p-waarde van 0,252. De
nulhypothese kan hier niet verworpen worden.
Conclusie vergelijking patiënt vs. niet-patiënt
In tegenstelling tot onze verwachtingen, zijn er tussen de patiënten en niet-patiënten weinig significante
verschillen te vinden. Enkel bij vraag A, C en D zijn de p-waarden laag genoeg om de nulhypothese te
verwerpen. Vooral voor vraag E, F en H, die over pijnperceptie, innovatie en lange termijn bijwerkingen
gingen, hadden wij andere resultaten verwacht.
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8.3.2

Vergelijking Vlaams, Waals en Brussels hoofdstedelijk gewest

In een tweede vergelijking kijken we of de respondenten, afkomstig uit de drie verschillende gewesten, een
verschillend antwoord geven op elke vraag. Er zijn 400 (53,6%) respondenten afkomstig van het Vlaams
gewest, 300 (40,2%) afkomstig van het Waals gewest en 46 (6,2%) respondenten die van het Brussels
Hoofdstedelijk gewest zijn. Er worden in deze vergelijking geen assumpties gemaakt.
Vraag A: Er zijn verschillende manieren om kanker te behandelen. Welke kent u?

In tabel 12 zien we dat de drie gewesten significant verschillend hebben geantwoord op vraag A wat
betreft radiotherapie en chirurgie, gezien de zeer lage p-waarden. Chemotherapie kent bij deze vraag een
te hoge p-waarde (0,300832) om van een significant verschil te spreken maar de behandeling is praktisch
bij de drie gewesten even goed en evenveel gekend.
De respondenten van het Vlaams gewest konden blijkbaar de kankerbehandelingen beter opsommen dan
hun tegenhangers van het Waals en Brussel hoofdstedelijk gewest. Maar liefst 70,8% van de respondenten
in het Vlaams gewest wist radiotherapie te vernoemen, tegenover de Waalse respondenten (45,3%) en de
Brusselse respondenten (54,3%), wat toch wel een groot verschil is. Bij chirurgie is het verschil iets minder
groot maar toch aanzienlijk.

Tabel 12: Vergelijking Vlaams, Waals en Brussels hoofdstedelijk gewest voor Vraag A

Niet vernoemd

Wel vernoemd

Aantal

Percentage

Aantal

Percentage

RT - VG

117

29,3%

283

70,8%

RT - WG

164

54,7%

136

45,3%

21

45,7%

25

54,3%

Chi -waarde

df

p-waarde

46,507

2

7,97E-11

Aantal

Percentage

Aantal

Percentage

CRG - VG

213

53,3%

187

46,8%

CRG - WG

205

68,3%

95

31,7%

29

63,0%

17

37,0%

Chi -waarde

df

p-waarde

16,439

2

0,000269

Aantal

Percentage

Aantal

Percentage

RT - BHG
2

CRG - BHG
2

CTP - VG

34

8,5%

366

91,5%

CTP - WG

31

10,3%

269

89,7%

7

15,2%

39

84,8%

Chi -waarde

df

p-waarde

2,402

2

0,300832

CTP - BHG
2
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Vraag C: Er bestaat een verschil tussen radiotherapie en radiologie. Kan u het verschil in grote lijnen
aanhalen?
We vinden in tabel 13 bij vraag C opmerkelijke cijfers terug. Met een p-waarde die ver onder 0,05 ligt,
kunnen we stellen dat er een significant verschil zit tussen de antwoorden die de respondenten van elk
gewest hebben gegeven op vraag C. Hoewel men in het Vlaams gewest radiotherapie meer had vernoemd,
hebben ze, procentueel gezien, het verschil tussen radiotherapie en radiologie minder goed kunnen
onderscheiden. Een groot deel van de respondenten in het Vlaams gewest wist het verschil gewoonweg
niet.

Tabel 13: Vergelijking Vlaams, Waals en Brussels hoofdstedelijk gewest voor vraag C

Juist antwoord

Fout antwoord

Weet het niet

Aantal

Percentage

Aantal

Percentage

Aantal

Percentage

VG

143

35,8%

88

22,0%

169

42,3%

WG

151

50,3%

65

21,7%

84

28,0%

15,2%

14

30,4%

25

54,3%

7

Chi -waarde

df

p-waarde

21,08

4

0,000305

BHG
2

Vraag D: Hoe veilig schat u radiotherapie, chirurgie en chemotherapie in op een schaal van 1 tot 5?
In tabel 14 kunnen we aflezen dat de p-waarden voor de vergelijking van de drie gewesten wat betreft
veiligheidsperceptie van radiotherapie en chirurgie voldoende laag is. Daarmee kunnen we de nulhypothese
verwerpen en stellen, met een betrouwbaarheid van 95%, dat er een significant verschil zit tussen de
respondenten van de drie gewesten op vlak van veiligheidsperceptie voor radiotherapie en chirurgie wat
betreft hun antwoorden.
We stellen vast dat radiotherapie in het Vlaams gewest minder als heel onveilig of als heel veilig wordt
beschouwd, terwijl men in het Waals en Brussel hoofdstedelijk gewest daarop, procentueel gezien, meer
hebben geantwoord. Dezelfde trend zien we ook bij de veiligheidsperceptie van chirurgie. Voor
chemotherapie kunnen we geen statistisch significante verschillen rapporteren gezien de p-waarde te hoog
is.
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Tabel 14: Vergelijking Vlaams, Waals en Brussels hoofdstedelijk gewest voor Vraag D

Heel onveilig

Onveilig

Neutraal

Veilig

Heel veilig

5,8%

27,0%

38,5%

25,0%

3,8%

RT - WG

8,7%

23,7%

37,3%

22,0%

8,3%

RT - BHG

21,7%

30,4%

28,3%

13,0%

6,5%

CRG - VG

2,8%

15,5%

36,0%

39,8%

6,0%

CRG - WG

3,3%

9,3%

29,7%

44,3%

13,3%

CRG - BHG

6,5%

10,9%

23,9%

32,6%

26,1%

RT - VG

CTP - VG

7,8%

28,5%

35,8%

23,3%

4,8%

CTP - WG

16,0%

24,3%

32,0%

22,3%

5,3%

13,0%

21,7%

37,0%

21,7%

6,5%

Chi -waarde

df

p-waarde

RT

25,085

8

0,001504

CRG

33,318

8

0,000054

CTP

13,089

8

0,108837

CTP - BHG

2

Om te kijken of de gewesten gemiddeld even hoog scoren, gebruiken we een ANOVA-test, die in
onderstaande tabel 15 weergegeven is. De nulhypothesen en alternatieve hypothesen zijn:
•

H0: Er zit geen verschil tussen de drie gewesten wat betreft de veiligheidsperceptie van
radiotherapie vs. Ha: Er zit wel een verschil tussen de drie gewesten wat betreft de
veiligheidsperceptie van radiotherapie

•

H0: Er zit geen verschil tussen de drie gewesten wat betreft de veiligheidsperceptie van chirurgie vs.
Ha: Er zit wel een verschil tussen de drie gewesten wat betreft de veiligheidsperceptie van chirurgie

•

H0: Er zit geen verschil tussen de drie gewesten wat betreft de veiligheidsperceptie van
chemotherapie vs. Ha: Er zit wel een verschil tussen de drie gewesten wat betreft de
veiligheidsperceptie van chemotherapie

Voor de veiligheidsperceptie van radiotherapie en chirurgie tussen de drie gewesten ligt de p-waarde ver
beneden 0,05, dus kunnen we met 95% betrouwbaarheid de nulhypothesen voor die twee vergelijkingen
verwerpen en bestaat er een significant verschil de drie gewesten wat betreft de gemiddelde
veiligheidsperceptie van radiotherapie en chirurgie. Dat is niet het geval is voor de veiligheidsperceptie van
chemotherapie.
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Tabel 15: One-Way ANOVA test Vlaams, Waals en Brussel hoofdstedelijk gewest op gebied van veiligheid

Aantal

Gemiddelde

Std.afw.

L.L. 95% b.i.

R.L. 95% b.i.

RT - VG

400

2,94

0,047

2,85

3,03

RT - WG

300

2,98

0,062

2,86

3,1

RT - BHG

46

2,52

0,172

2,17

2,87

Totaal

746

2,93

0,037

2,86

3

CRG - VG

400

3,31

0,045

3,22

3,4

CRG - WG

300

3,55

0,055

3,44

3,66

CRG - BHG

46

3,61

0,174

3,26

3,96

Totaal

746

3,42

0,035

3,36

3,49

CTP - VG

400

2,89

0,05

2,79

2,99

CTP - WG

300

2,77

0,065

2,64

2,89

CTP - BHG

46

2,87

0,163

2,54

3,2

Totaal

746

2,84

0,039

2,76

2,91

Between groups
Within Groups
Total
Between groups
Within Groups
Total
Between groups
Within Groups
Total

SS
8,36
760,875
769,235
11,761
656,384
668,145
2,552
836,822
839,374

df
2
743
746
2
743
746
2
743
746

MS
4,18
1,024

F
4,082

p-waarde
0,01726

5,88
0,883

6,656

0,001364

1,276
1,126

1,113

0,322579

Veiligheid RT

Veiligheid CRG

Veiligheid CTP

Vraag E en F: Welke van de drie behandelingen is volgens u de meest pijnlijke? En de minst pijnlijke?
Er bestaat voor vraag E en F een significant verschil tussen de antwoorden gegeven door de drie gewesten,
gezien de lage p-waarden (<0,05) in tabel 16. Meer respondenten van het Waals (37%) en Brussels
hoofdstedelijk gewest (48,3%) vinden radiotherapie de minst pijnlijke behandeling. De respondenten van het
Vlaams gewest vinden ook wel dat radiotherapie de minst pijnlijke behandeling zou zijn, maar het
percentage dat chemotherapie het minst pijnlijk vindt (20%), is toch wel vrij hoog, in vergelijking met de
antwoorden langs Waalse en Brusselse kant.
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Tabel 16: Vergelijking Vlaams, Waals en Brussels hoofdstedelijk gewest voor Vraag E en F

Meest pijnlijk
RT
CRG
CTP
WHN
Vraag E
Vraag F

VG
14,3%
26,0%
51,3%
8,5%
Chi2-waarde
35,107
45,564

WG
6,3%
14,3%
72,0%
7,3%
df
6
6

Minst pijnlijk
BHG
15,2%
15,2%
63,0%
6,5%
p-waarde
0,000004
3,62E-08

VG
37,0%
29,8%
20,0%
13,3%

WG
48,3%
37,7%
4,7%
9,3%

BHG
41,3%
32,6%
6,5%
19,6%

Vraag H: Denkt u dat een patiënt last heeft van een radiotherapeutische behandeling op lange
termijn?
In tabel 17 vinden we een p-waarde terug die laag genoeg is om te stellen dat er een significant verschil
bestaat tussen de antwoorden die de respondenten van elk gewest gaven voor vraag H. Zo denken er meer
respondenten van het Waals gewest dat radiotherapie op lange termijn bijwerkingen kent dan
respondenten van het Vlaams of Brussel hoofdstedelijk gewest. Maar liefst één op vier Vlaamse respondent
denkt dat radiotherapie geen bijwerkingen heeft op lange termijn.

Tabel 17: Vergelijking Vlaams, Waals en Brussels hoofdstedelijk gewest voor Vraag H

Ja
VG
WG
BHG

Neen

Aantal
248
205
28
2
Chi -waarde

Percentage
62,0%
68,3%
60,9%
df

Aantal
100
43
4
p-waarde

22,736

4

0,000143

Percentage
25,0%
14,3%
8,7%

Weet het niet
Aantal
52
52
14

Percentage
13,0%
17,3%
30,4%

Vraag I: Welke van de drie behandelingen is volgens u het meest innoverend/vernieuwend?
Voor vraag I, tevens de laatste vergelijking tussen de drie gewesten, zien we een lage p-waarde staan in
tabel 18, waardoor er een statistisch significant verschil bestaat. Respondenten van het Waals gewest blijken
veel meer in radiotherapie te geloven als meest innovatieve kankerbehandeling (43,3%), terwijl de
respondenten langs Vlaamse kant veel meer denken dat chemotherapie het meest innovatief zou zijn (39%).
De respondenten van het Brussel hoofdstedelijk gewest zitten er wat tussenin.
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Tabel 18: Vergelijking Vlaams, Waals en Brussels hoofdstedelijk gewest voor Vraag I

VG
WG
BHG

Radiotherapie

Chirurgie

Chemotherapie

Weet het niet

29,3%
43,3%
28,3%
2
Chi -waarde

13,3%
19,7%
19,6%
df

39,0%
20,3%
37,0%
p-waarde

18,5%
16,7%
15,2%

13,955

3

0,002967

Conclusie vergelijking tussen Vlaams, Waals en Brussel hoofdstedelijk gewest
Hoewel de respondenten van het Vlaams gewest radiotherapie hebben kunnen aanhalen, blijken vooral de
Waalse en Brusselse respondenten meer overtuigd van de behandeling op zowat alle vlakken. Vooral
chemotherapie wordt langs Vlaamse kant in een beter daglicht gezien. Brusselse respondenten zitten vaak
tussen de twee andere gewesten qua antwoorden.

8.3.3

Vergelijking tussen mannen en vrouwen

Als derde vergelijking hebben wij in gedachte om te kijken of mannen en vrouwen een andere kijk hebben
op radiotherapie, in vergelijking met chirurgie en chemotherapie. De steekproef telt 382 (51,21%) mannen
en 364 (48,79%) vrouwen, wat een vrij evenwichtige representatie is van de verdeling in de Belgische
populatie. Er worden in deze vergelijking geen assumpties gemaakt.

Vraag A: Er zijn verschillende manieren om kanker te behandelen. Welke kent u?
In tabel 19 zien we in de drie gevallen een p-waarde die lager ligt dan 0,05, waardoor we de nulhypothese
kunnen verwerpen. Er bestaat een significant verschil tussen de antwoorden van mannen en vrouwen voor
vraag A. Voor radiotherapie en chirurgie is er de p-waarde wel aanzienlijk lager dan voor chemotherapie. De
drie kankerbehandelingen zijn meer gekend door vrouwen dan mannen. Bij radiotherapie is het grootste
verschil merkbaar (66,2% tegenover 53,1%) maar ook bij chirurgie zijn er toch meer vrouwen, relatief gezien,
die de behandeling heeft kunnen opnoemen dan mannen. Voor chemotherapie bestaat er een licht
significant verschil maar het is en blijft de meest gekende behandeling.
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Tabel 19: Vergelijking tussen mannen en vrouwen voor vraag A

Niet vernoemd

Wel vernoemd

Aantal

Percentage

Aantal

Percentage

RT - Man

179

46,9%

203

53,1%

RT - Vrouw

123

33,8%

241

66,2%

Chi -waarde

df

p-waarde

13,21

1

0,000278

Aantal

Percentage

Aantal

Percentage

247

64,7%

135

35,3%
45,1%

2

CRG - Man

200

54,9%

164

Chi -waarde

df

p-waarde

7,324

1

0,006802

Aantal

Percentage

Aantal

Percentage

45

11,8%

327

88,2%

27

7,4%

337

92,6%

Chi -waarde

df

p-waarde

4,068

1

0,043702

CRG - Vrouw
2

CTP - Man
CTP - Vrouw
2

Vraag C: Er bestaat een verschil tussen radiotherapie en radiologie. Kan u het verschil in grote lijnen
aanhalen?
Voor vraag C bestaat er geen significant verschil tussen mannen en vrouwen (p-waarde 0,094 > α = 5%). De
nulhypothese kan hier niet verworpen worden.
Vraag D: Hoe veilig schat u radiotherapie, chirurgie en chemotherapie in op een schaal van 1 tot 5?
Met p-waarden van 0,742 (radiotherapie), 0,963 (chirurgie) en 0,605 (chemotherapie) kunnen we hier ook
geen statistisch significante uitspraak doen. De nulhypothese kan hier niet verworpen worden.
Vraag E en F: Welke van de drie behandelingen is volgens u de meest pijnlijke? En de minst pijnlijke?
Voor vraag E (p-waarde: 0,456) en F (p-waarde: 0,175) bestaan er geen significante verschillen tussen
mannen en vrouwen. De nulhypothese kan hier ook niet verworpen worden.
Vraag H: Denkt u dat een patiënt last heeft van een radiotherapeutische behandeling op lange
termijn?
Er zijn geen significante verschillen tussen mannen en vrouwen in vraag H (p-waarde 0,113 > α = 5%). De
nulhypothese kan hier niet verworpen worden.
Vraag I: Welke van de drie behandelingen is volgens u het meest innoverend/vernieuwend?
De antwoorden van mannen en vrouwen zijn hier ook niet onderling significant verschillend (p-waarde 0,354
> α = 5%). De nulhypothese kan hier wederom niet verworpen worden.
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Conclusie vergelijking tussen mannen en vrouwen
Er bestaan enkel statistisch significante verschillen bij vraag A, die over de bekendheid van radiotherapie
gaat. Daar konden de vrouwelijke respondenten de drie verschillende kankerbehandelingen beter
opsommen dan hun mannelijke tegenhangers. Het is wel interessant om te weten dat de vrouwelijke
respondenten in onze enquête inhoudelijk over radiotherapie, chirurgie en chemotherapie een statistisch
niet significant verschillend beeld hebben dan de mannelijke respondenten.

8.3.4

Vergelijking tussen lager + secundair onderwijs en hoger + universitair onderwijs

Om te onderzoeken of het onderwijs een belangrijke invloed uitoefent op de kennis over radiotherapie, in
vergelijking met chirurgie en chemotherapie, hebben we dankzij de demografische gegevens, de
respondenten die in het lager of secundair onderwijs afgestudeerd zijn vergeleken met de respondenten die
in het hoger of universitair onderwijs zijn afgestudeerd. We verwachten dat er toch wel enig verschil tussen
beide groepen zit aangezien personen die in het hoger of universitair onderwijs komen, waarschijnlijk meer
te maken krijgen met geneeskunde, al dan niet via kennissen of vrienden.
In totaal zijn er 397 (53,22%) respondenten die tot de eerste groep, lager en secundair, behoren, verder
genoemd als laaggeschoolden. De overige 349 (46,78%) respondenten, die een hoger of universitair
diploma behaalden, behoren tot de tweede groep, verder vernoemd als hooggeschoolden. Een meer
gedetailleerde weergave van het opleidingsniveau is terug te vinden in bijlage 3.
Vraag A: Er zijn verschillende manieren om kanker te behandelen. Welke kent u?
Aan de hand van tabel 20 zien we voor vraag A dat de p-waarden bij de vergelijkingen voor radiotherapie
en chirurgie zeer zijn, waardoor we voor die twee vergelijkingen de nulhypothese kunnen verwerpen. Er is
een statistisch significant verschil tussen de laaggeschoolden en hooggeschoolden voor het aanhalen van
radiotherapie en chirurgie. Er zijn veel meer hooggeschoolden die de twee behandelingen kon opnoemen
dan de laaggeschoolden. Voor de vergelijking bij chemotherapie is de p-waarde (0,056225) net te hoog
waardoor we kunnen concluderen dat er geen significant verschil is te vinden tussen de twee sociaal
demografische groepen voor chemotherapie in vraag A. Toch zien we wel dat chemotherapie wederom
door de overgrote meerderheid in beide groepen is gekend, wat een belangrijke nuance is, wat betreft de
variabele opleiding. Immers, de opleiding lijkt hier geen impact te hebben op de bekendheid van
chemotherapie.
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Tabel 20: Vergelijking tussen laaggeschoolden en hooggeschoolden voor vraag A

Niet vernoemd

Wel vernoemd

Aantal

Percentage

Aantal

Percentage

RT - Laaggeschoold

192

48,4%

205

51,6%

RT - Hooggeschoold

110

31,5%

239

68,5%

Chi -waarde

df

p-waarde

21,871

1

0,000003

Aantal

Percentage

Aantal

Percentage

261

65,7%

136

34,3%
46,7%

2

CRG - Laaggeschoold

186

53,3%

163

Chi -waarde

df

p-waarde

11,983

1

0,000537

Aantal

Percentage

Aantal

Percentage

46

11,6%

351

88,4%

26

7,4%

323

92,6%

Chi -waarde

df

p-waarde

3,645

1

0,056225

CRG - Hooggeschoold
2

CTP - Laaggeschoold
CTP - Hooggeschoold
2

Vraag C: Er bestaat een verschil tussen radiotherapie en radiologie. Kan u het verschil in grote lijnen
aanhalen?
Voor vraag C bestaat er een duidelijk significant verschil tussen de laaggeschoolde en hooggeschoolde
respondenten. Met een extreem lage p-waarde, te vinden in tabel 21, kunnen we de nulhypothese hier
verwerpen. Er is zijn veel meer juiste antwoorden te vinden aan de kant van de hooggeschoolden, met
55,3% tegenover 31,7% dan aan de kant van de laaggeschoolden.

Tabel 21: Vergelijking tussen laaggeschoolden en hooggeschoolden voor vraag C

Juist antwoord
Laaggeschoold
Hooggeschoold

Fout antwoord

Weet het niet

Aantal

Percentage

Aantal

Percentage

Aantal

Percentage

126

31,7%

89

22,4%

182

45,8%

20,3%

85

35,8%

193

55,3%

71

Chi - square

df

p-waarde

48,449

2

3,02E-11

Vraag D: Hoe veilig schat u radiotherapie, chirurgie en chemotherapie in op een schaal van 1 tot 5?
We kunnen hier geen significant verschil aantonen tussen laaggeschoolde en hooggeschoolde
respondenten. Met een p-waarde van 0,333 voor radiotherapie, 0,520 voor chirurgie en 0,316 voor
chemotherapie. De nulhypothese kan in dit geval niet verworpen worden. Dat de opleiding geen invloed
heeft op de veiligheidsperceptie is natuurlijk ook wel interessant om te weten.
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Vraag E en F: Welke van de drie behandelingen is volgens u de meest pijnlijke? En de minst pijnlijke?
Met een voldoende lage p-waarde, kleiner dan α = 5%, kunnen we hier in beide vergelijkingen de
alternatieve hypothese aanvaarden en bestaan er significante verschillen tussen laaggeschoolde en
hooggeschoolde respondenten op vlak van pijnperceptie voor de drie behandelingen.
Meer hooggeschoolde dan laaggeschoolde respondenten gaven aan dat radiotherapie de minst pijnlijke
behandeling is van de drie, zoals getoond in tabel 22. Er zijn ook minder respondenten langs
hooggeschoolde kant die de optie ‘weet het niet’ hebben aangekruist. Beide groepen vinden wel dat
chemotherapie de meest pijnlijke van de drie voorgestelde behandelingen is.

Tabel 22: Vergelijking tussen laaggeschoolden en hooggeschoolden voor vraag E en F

Meest pijnlijk
RT
CRG
CTP
WHN
Vraag E
Vraag F

Laaggeschoold
10,6%
21,9%
56,7%
10,8%
Chi2-waarde
11,926
15,216

Minst pijnlijk

Hooggeschoold
11,7%
19,2%
64,5%
4,6%
df
3
3

Laaggeschoold
38,5%
31,0%
14,6%
15,9%
p-waarde
0,00764
0,001641

Hooggeschoold
45,6%
35,5%
11,2%
7,7%

Vraag H: Denkt u dat een patiënt last heeft van een radiotherapeutische behandeling op lange
termijn?
Voor deze vraag bestaan er geen significante verschillen tussen laaggeschoolde en hooggeschoolde
respondenten met α = 5% gezien de p-waarde 0,18 bedraagt. De nulhypothese kan hier niet verworpen
worden.
Vraag I: Welke van de drie behandelingen is volgens u het meest innoverend/vernieuwend?
In tabel 23 zien we dat hooggeschoolde respondenten radiotherapie als de meest innovatieve behandeling
achten, terwijl de laaggeschoolden chemotherapie daarvoor aanhaalden. Er zijn ook veel meer
laaggeschoolde respondenten die het niet wisten. Deze cijfers zijn statistisch significant op α = 5%, met een
zeer lage p-waarde.
Tabel 23: Vergelijking tussen laaggeschoolden en hooggeschoolden voor vraag I

Laaggeschoold
Hooggeschoold

Radiotherapie

Chirurgie

Chemotherapie

Weet het niet

28,5%

15,1%

34,3%

22,2%

42,1%

17,5%

28,1%

12,3%

Chi -waarde

df

p-waarde

23,09

3

0,000039

2

48

Conclusie vergelijking laaggeschoolden en hooggeschoolden
Bij deze vergelijking zijn onze vermoedens grotendeels bevestigd. Hooggeschoolde respondenten blijken
radiotherapie als een modernere en comfortabelere kankerbehandeling te vinden, in vergelijking met
laaggeschoolden. Radiotherapie is ook beter gekend bij hooggeschoolden dan bij laaggeschoolde, iets wat
ook geldt voor chirurgie. Er zijn echter geen significante verschillen op vlak van veiligheid, ondanks een
hogere opleiding.

8.3.5

Vergelijking

tussen

respondenten

die

radiotherapie

hebben

kunnen

aanhalen

en

respondenten die dat niet konden

In een laatste maar interessante vergelijking kijken we of respondenten die radiotherapie hebben kunnen
aanhalen, op een statistisch significante manier, een positievere kijk op de behandeling hebben en
correctere antwoorden kunnen geven dan hun tegenhangers. 444 respondenten (59,5%) hebben
radiotherapie in vraag A aangehaald en worden verder in tabellen vernoemd als ‘RTvernoemd’. De
respondenten die radiotherapie niet hebben kunnen aanhalen, worden verder als ‘RTNTvernoemd’ in
tabellen weergeven.
Vraag A: Er zijn verschillende manieren om kanker te behandelen. Welke kent u?
Er valt een statistisch significant verschil te bemerken bij vraag A in tabel 24 als we vergelijken tussen de
respondenten die radiotherapie al dan niet hebben kunnen aanhalen. Zowel voor chirurgie als
chemotherapie zijn de p-waarden zeer laag te noemen waardoor we de alternatieve hypothese kunnen
verwerpen. In beide vergelijkingen hebben respondenten, die radiotherapie hebben kunnen vernoemen, ook
de twee andere kankerbehandelingen meer aangehaald dan de respondenten die radiotherapie niet hebben
kunnen aanhalen.

Tabel 24: Vergelijking tussen RTNTvernoemd en RTvernoemd voor vraag A

Niet vernoemd

Wel vernoemd

Aantal

Percentage

Aantal

Percentage

CRG - RTNTvernoemd

213

CRG - RTvernoemd

234

70,5%

89

29,5%

52,7%

210

47,3%

Chi -waarde

df

p-waarde

23,785

1

0,000001

Aantal

Percentage

Aantal

CTP - RTNTvernoemd

45

14,9%

257

85,1%

CTP - Rtvernoemd

27

6,1%

417

93,9%

Chi -waarde

df

p-waarde

16,034

1

0,000062

2

2
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Percentage

Vraag C: Er bestaat een verschil tussen radiotherapie en radiologie. Kan u het verschil in grote lijnen
aanhalen?
In vraag C vinden we ook een significant verschil, gezien de zeer lage p-waarde, tussen de antwoorden van
de respondenten die radiotherapie wel en niet hebben kunnen aanhalen. In tabel 25 kunnen we zien dat er
veel meer juiste antwoorden te vinden zijn bij de respondenten die radiotherapie wel hebben kunnen
aanhalen, namelijk 49,8% tegenover 32,5%. Zij die radiotherapie niet hebben kunnen aanhalen, hebben
relatief gezien het meest ‘weet het niet’ aangegeven.

Tabel 25: Vergelijking tussen RTNTvernoemd en RTvernoemd voor vraag C

Juist antwoord

Fout antwoord

Aantal

Percentage

RTNTvernoemd

98

RTvernoemd

221

Weet het niet

Aantal

Percentage

Aantal

Percentage

32,5%

60

19,9%

144

47,7%

49,8%

100

22,5%

123

27,7%

Chi - square

df

p-waarde

33,253

2

6,01E-08

Vraag D: Hoe veilig schat u radiotherapie, chirurgie en chemotherapie in op een schaal van 1 tot 5?
Er bestaat voor vraag D geen significant verschil tussen de antwoorden van de twee groepen die hier
worden vergeleken. De p-waarden zijn met 0,086 voor veiligheid radiotherapie, 0,730 voor veiligheid
chirurgie en 0,968 voor veiligheid chemotherapie te hoog, waardoor we de nulhypothese niet kunnen
verwerpen.
Vraag E en F: Welke van de drie behandelingen is volgens u de meest pijnlijke? En de minst pijnlijke?
We vinden opmerkelijke cijfers terug voor vraag E en F, die terug te vinden zijn in tabel 26. Er bestaat een
significant verschil tussen de antwoorden van de respondenten die radiotherapie hebben kunnen
vernoemen en zij die de behandelingen niet heeft kunnen aanhalen. Blijkbaar denken de respondenten die
radiotherapie wel hebben kunnen aanhalen, dat de behandeling meer pijnlijk is dan zij die radiotherapie niet
hebben kunnen aanhalen: 39,6% versus 45%, wat toch tegen onze verwachtingen ingaat.
Tabel 26: Vergelijking tussen RTNTvernoemd en RTvernoemd voor vraag E en F

Meest pijnlijk
RT
CRG
CTP
WHN
Vraag E
Vraag F

RTNTvernoemd
4,6%
19,5%
67,2%
8,6%
Chi2-waarde
23,828
16,648

Rtvernoemd
15,5%
21,4%
55,6%
7,4%
df
3
3
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Minst pijnlijk
RTNTvernoemd
45,0%
33,1%
7,3%
14,6%
p-waarde
0,000027
0,000835

Rtvernoemd
39,6%
33,1%
16,9%
10,4%

Vraag H: Denkt u dat een patiënt last heeft van een radiotherapeutische behandeling op lange
termijn?
Voor vraag A vinden we verschillen terug die meer in lijn met onze verwachtingen liggen. Met een licht
bewijs tegen de nulhypothese (p-waarde < α = 5%) kunnen we de alternatieve hypothese aanvaarden en
stellen dat er een significant verschil is tussen de twee groepen van respondenten. Er zijn iets meer
respondenten die radiotherapie hebben vernoemd die denken dat er bijwerkingen op lange termijn kunnen
zijn.

Tabel 27: Vergelijking tussen RTNTvernoemd en RTvernoemd voor vraag H

Ja

Neen

Weet het niet

Aantal

Percentage

Aantal

Percentage

Aantal

Percentage

182

60,3%

59

19,5%

61

20,2%

299

67,3%

88

19,8%

57

12,8%

Chi -waarde

df

p-waarde

7,561

2

0,022816

RTNTvernoemd
RTvernoemd
2

Vraag I: Welke van de drie behandelingen is volgens u het meest innoverend/vernieuwend?
Bij de laatste vraag zien we, aan de hand van tabel 28, significante verschillen tussen de twee vergeleken
groepen van respondenten. Zo blijken de respondenten die radiotherapie niet hebben kunnen aanhalen
meer in het voordeel van radiotherapie te antwoorden. Zij die radiotherapie hebben kunnen aanhalen
vinden dan weer dat chemotherapie het meest innovatief zou zijn, wat toch een tegengesteld resultaat is
dan wat we hadden verwacht.

Tabel 28: Vergelijking tussen RTNTvernoemd en RTvernoemd voor vraag I

Radiotherapie

Chirurgie

Chemotherapie

Weet het niet

RTNTvernoemd

40,1%

14,2%

25,2%

20,5%

RTvernoemd

31,3%

17,6%

35,6%

15,5%

Chi -waarde

df

p-waarde

13,955

3

0,002967

2

Conclusie voor de vergelijking tussen respondenten die radiotherapie hebben kunnen aanhalen en
respondenten die dat niet konden
Respondenten die in vraag A radiotherapie konden aanhalen blijken meer vertrouwd te zijn met de twee
andere kankerbehandelingen aangezien er ze die beter konden opsommen. Daarnaast hebben zij het
onderscheid tussen radiologie en radiotherapie beter kunnen maken. Toch is het volledig plaatje niet
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positief. De respondenten die radiotherapie niet vernoemd hebben vinden de behandeling meer innovatief
en minder pijnlijk dan hun tegenhangers. Qua veiligheid is er geen verschil tussen de twee groepen, wat
eigenlijk ook niet in lijn van onze verwachtingen lag. Alles samen is het beeld over radiotherapie tussen de
twee groepen gemengd te noemen.

52

9. Onze bevindingen
9.1

Algemene bevindingen

Door de antwoorden van de respondenten naast die van de gewogen antwoorden te leggen, zien we dat er
niet een enorm verschil bestaat tussen de twee. We moeten uiteraard rekening houden met het feit dat we
niet hebben gewogen op opleidingsniveau. In ieder geval kunnen we uit onze resultaten afleiden dat het
algemeen beeld van radiotherapie vrij neutraal tot licht negatief is in België.
Qua bekendheid zit radiotherapie tussen chemotherapie en chirurgie, met 65,7%. De woorden die met
radiotherapie geassocieerd worden zijn neutraal van aard. De gemiddelde Belg beschrijft de behandeling
noch negatief, noch positief. Chemotherapie is de behandeling die het snelste en het meeste bij de Belgen
opkomt. Dat resultaat hadden wij ook verwacht. Het meest opvallende resultaat is dat van de chirurgische
behandeling. Wij hadden verwacht dat deze behandeling misschien niet de populairste zou zijn, maar toch
wel vaker vernoemd ging worden. Deze enquête heeft het tegendeel bewezen.
Op vlak van veiligheid en comfort kan het imago van radiotherapie verbeterd worden. Ongeveer een derde
van de bevolking acht radiotherapie onveilig tot heel onveilig. Zoals eerder beschreven, wordt een
radiotherapeutische behandeling zeer nauwkeurig berekend en getest om de kleinste fouten te vermijden.
Dit is echter niet bekend aan de doorsnee Belg en daarom moet hier aan gewerkt worden. Daarnaast vindt
de Belg dat radiotherapie de minst pijnlijke behandeling is, maar die marge is niet erg groot. Hier kan er ook
rond gecommuniceerd worden omdat radiotherapie, zoals al aangehaald, een pijnloze behandeling is
doordat men straling niet voelt. Deze twee elementen vormen een negatief tot licht negatief beeld over de
veiligheid en comfort van radiotherapie in België.
Wanneer we de bijwerkingen analyseren, bemerken we dat de gemiddelde Belg er soms naast zit. Langs de
ene kant worden de correcte bijwerkingen aangehaald van radiotherapie, namelijk huidirritatie,
vermoeidheid en gewichtsverlies. Misselijkheid komt ook voor indien de maag- of darmstreek wordt
bestraald. Toch zien we ook bijwerkingen die niet thuishoren in een radiotherapeutische behandeling.
Vooral het haarverlies is een bijwerking die enkel voorkomt op de bestraalde plek. Waar de Belg aan denk is
de haaruitval bij chemotherapie, waarbij sommige patiënten kaal worden. Er kan dus ook aan het thema van
de bijwerkingen gewerkt worden om de verwarring op te lossen.
Qua innovatie wordt chemotherapie als nummer één beschouwd, met 34,8%. Radiotherapie volgt op korte
voet (30%) terwijl chirurgie helemaal achterop hinkt (15,5%). Dit geeft een neutrale indruk over
radiotherapie wat betreft innovatie rekening houdend met de twee andere behandelingen. Daarnaast
vinden de Belgen dat radiotherapie niet de beste genezingskans voor kanker is. Omdat de genezingskans
een percentage is dat afhangt van enorm veel factoren kunnen wij hierover geen grondige uitspraak doen.
Toch geven deze cijfers een negatief beeld aan de perceptie van radiotherapie.
Tot slot kunnen we stellen dat de doorsnee Belg het meest over radiotherapie te weten is gekomen in de
persoonlijke leefwereld. De meerderheid van de Belgen kent ook iemand uit de familie die voor kanker werd
behandeld. Het internet speelt in België niet zo een grote rol in het verschaffen van informatie over
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kankerbehandelingen. Ongeveer een vijfde van de respondenten haalde die optie aan, terwijl de televisie
met een tiental procentpunten hoger in de ranglijst staat. Het feit dat een zeer kleine minderheid niemand
kent die voor kanker behandeld werd, wijst erop dat deze ziekte heel wat mensen treft.

9.2

Bevindingen bij de vergeleken sociaal demografische groepen

Bij het vergelijken van sociaal demografische groepen zijn er toch wel een aantal interessante vaststellingen
gedaan. Eerst en vooral kent de variabele opleiding weldegelijk een impact bij de ondervraagden. Zij die
afgestudeerd waren aan een hogeschool of universiteit wisten simpelweg meer over de
kankerbehandelingen dan zij die enkel een diploma primair of secundair onderwijs op zak hebben. Dit kan
uiteraard een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van het imago van radiotherapie. Een ander
interessant cijfer is de bekendheid van chemotherapie bij de laaggeschoolde respondenten. Daar zien we
immers dat 88,4% van de behandeling heeft gehoord.
De verwachtingen bij de vergelijking tussen patiënten en niet-patiënten waren minder sterk ingelost. Wij
hadden verwacht dat het meer contrasterende resultaten uit de bus zouden komen maar enkel bij de vragen
over de bekendheid van radiotherapie en het verschil tussen radiotherapie en radiologie waren er
significante verschillen tussen de twee groepen te vinden. Wij hadden gedacht dat de patiënten toch wel
een beter inzicht hadden over de veiligheid en pijnperceptie van radiotherapie ten opzichte van
chemotherapie en chirurgie. `
Bij de laatste vergelijking stelden we ook onverwachte resultaten vast. Respondenten die radiotherapie
konden aanhalen in vraag A blijken de behandeling pijnlijker en minder innovatief te vinden. Wel hebben ze
veel beter het verschil kunnen aanhalen tussen radiologie en radiotherapie. Voor veiligheidsperceptie
bestond er geen verschil tussen de twee bestudeerde groepen.
Het minste verschil hebben we gevonden bij de vergelijking tussen mannen en vrouwen. Er was enkel een
significant verschil bij de opsomming van de drie behandeling in vraag A. Daar bleken de vrouwelijke
respondenten het sterkst in de actieve kennis over de kankerbehandelingen. Omdat er in de volgende
vergelijkingen geen significante verschillen waren, zou het natuurlijk interessant zijn om te achterhalen
waarom de vrouwen de kankerbehandelingen beter bij naam kennen dan de mannen. Misschien heeft het
groter communicatief vermogen bij de vrouw daar iets mee te maken.
Ten slotte hebben we bij de vergelijking tussen de drie gewesten ook een aantal interessante ontdekkingen
gedaan. De respondenten van het Vlaams gewest hebben de drie kankerbehandelingen beter kunnen
opsommen dan hun Waalse en Brusselse collega’s. Vooral het percentage voor radiotherapie was enorm
hoog te noemen, vergeleken met de rest. Maar liefst 70,8% van de Vlaamse respondent kende radiotherapie
bij naam. Chirurgie wist de Vlaamse respondent ook aanzien meer te vernoemen. Het positief plaatje voor
radiotherapie bij de Vlaamse respondent eindigde daar wel. In de volgende vragen waarbij we naar het
verschil tussen radiotherapie en radiologie, de veiligheid, pijnperceptie en innovatie van radiotherapie
vroegen, waren het vooral de Waalse respondenten die radiotherapie in een positiever daglicht zagen.
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10. Beperkingen en toekomstig onderzoek
Nu dit onderzoek naar de perceptie van radiotherapie in België is gebeurd, kan het altijd interessant zijn om
verdere studies uit te voeren die hierbij betrekking hebben. Diepte-interviews zouden de logische stap zijn
in het verfijnen van de ontdekte kennis. Vragen waarom er een neutraal tot licht negatief beeld over
radiotherapie bestaat, zou nuttige inzichten kunnen opleveren. In de enquête worden enkel ruime thema’s
behandeld zonder veel diepgang. Diepte-interviews kunnen die diepgang bieden doordat de enquêteur
meer tijd krijgt om met elke ondervraagde samen te zitten. De populariteit van chemotherapie kan
bijvoorbeeld onderzocht worden aangezien die behandeling met kop en nek er bovenuit steekt.
Een tweede onderzoek dat de evolutie van de perceptie van radiotherapie bekijkt, zou ook toepasselijk
kunnen zijn. Aangezien er geen data bestaat over de perceptie van radiotherapie in het verleden kan met
enkel in de toekomst nog gelijkaardige enquêtes afnemen om vergelijkingen te kunnen trekken. Het zou
een perfecte aanvulling kunnen zijn op bijvoorbeeld een campagne die het imago van radiotherapie
probeert te verbeteren. Er kan bijgevolg een potentiële evolutie in de perceptie van radiotherapie
waargenomen worden.
Gezien onze steekproef niet volledig representatief is voor de Belgische volwassen populatie, hebben we
gewichten moeten toepassen. Daarbij is het niet gelukt om gewichten voor de variabele hoogste opleiding
te maken aangezien die data ontoegankelijk was. In een ideaal scenario zouden we natuurlijk een steekproef
gehad hebben die wel volledig representatief voor de populatie was.
Ten slotte zou een meting van de perceptie van radiotherapie bij huisartsen interessante inzichten kunnen
opleveren. Zoals eerder aangehaald, zijn het de huisartsen die een patiënt in eerste instantie onderzoeken
en doorverwijzen. Indien de huisartsen een negatief of zelfs een onbestaand beeld hebben over
radiotherapie, is de kans uiteraard vrij groot dat een patiënt helemaal niets te weten krijgt over een
geavanceerde kankerbehandeling.
Deze suggesties tonen aan dat er toch wel redelijke beperkingen aanwezig zijn in dit onderzoek. De
grootste beperking is de diepgang van deze studie. Aangezien er geen bestaande literatuur voorhanden is,
hebben kunnen we niet teruggrijpen naar bevindingen van vorige onderzoeken en wordt opbouwen op
bestaande literatuur haast onmogelijk. Een daarbij aansluitende beperking, is een ander aspect van de
tijdsdimensie van dit onderzoek. Aangezien dit onderzoek op dit moment pionierswerk is, is het ook enkel
een momentopname van wat de huidige perceptie is en kunnen er geen vergelijkingen getrokken worden
met andere onderzoeken.
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11. Besluit
Om tot een goed besluit te komen, grijpen we even terug naar onze onderzoeksvraag en daarbij horende
deelvragen. Op de vraag of radiotherapie gekend is bij de Belgische populatie kunnen we met een halve
knik ja zeggen. De behandeling is bij een meerderheid gekend maar vergeleken met de studie in het
Verenigd Koninkrijk hinken we zwaar achterop. Chemotherapie is daarentegen wel gekend door de
overgrote meerderheid van de Belgische populatie. Radiotherapie zou dus meer bekendgemaakt moeten
worden als courante manier tegen kankerbestrijding.
De kernwoorden waarmee de Belgen radiotherapie omschrijven zijn: straling, ziekenhuis, behandeling en
kanker. Deze woorden zijn neutraal in hun omschrijving gezien ze enkel de basiskenmerken van
radiotherapie omschrijven. Het is positief dat er niet met termen wordt gegooid die te maken met nucleaire
rampen of atoombommen. Het is daarom makkelijker om de voorgenoemde neutrale kernwoorden te
kunnen verheffen tot een positieve woordengroep waarmee de bevolking omgaat als het over radiotherapie
denkt.
Op het gebied van veiligheid en pijnperceptie zien we een gemengd beeld. Wanneer de Belg over de
veiligheid van radiotherapie denkt, is het beeld eerder negatief te noemen. Een derde van de bevolking ziet
radiotherapie als een onveilige manier om kanker te bestrijden. Dit imago kan en moet verbeterd worden.
Zoals eerder in de literatuur aangehaald, doorloopt een patiënt verschillende stappen vooraleer de
geneesheren-specialisten tot het stadium van de uiteindelijke bestraling overgaan. De opinie over pijn bij de
behandeling is wel positief voor radiotherapie. De behandeling kent een positief beeld in vergelijking met
chirurgie en chemotherapie. Qua innovatie vindt de Belgische bevolking dat chemotherapie het meest
vernieuwend is maar die behandeling wordt kort op de voet gevolgd door radiotherapie.
Uit deze drie deelvragen kunnen wij een breed en algemeen antwoord geven op de onderzoeksvraag “Wat
is de perceptie van radiotherapie in België?”: De Belgische bevolking vindt dat het een eerder onveilige maar
vrij pijnloze behandeling is, waarbij men straling aanwendt om kanker te bestrijden. Daarnaast wordt de
behandeling vrij innovatief beschouwd. De bijwerkingen zijn echter niet altijd even goed gekend, zowel op
korte als lange termijn.
Er is dus wel wat werk aan de winkel om radiotherapie echt tot de status van modern, veilig, innovatief en
pijnloos te verheffen. De inspanningen die de BRAVO groep al heeft geleverd, met onder andere een
website speciaal om radiotherapie te promoten, zijn al een goede stap in de juiste richting maar het kan nog
beter. We kunnen niet ontkennen dat kanker nog altijd één van de grootste doodsoorzaken is in deze
moderne tijd en daarom is een goede zorgverlening van belang. Het goede nieuws is dat deze al bestaat.
Het minder goede nieuws is dat nog niet genoeg mensen daar voldoende kennis over hebben.
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13. Bijlagen

Bijlage 1: Enquête radiotherapie
Perceptie van radiotherapie
Op vlak van
1. : Algemene kennis

A) Er zijn verschillende manieren om kanker te behandelen. Welke kent u?
(Volgorde van opsomming nummeren, dus eerste antwoord krijgt score 1,
tweede antwoord score 2,…. Indien respondent een behandeling niet kan
noemen: 0)

Radiotherapie (bestraling)

Chirurgie (Operatie)

Chemotherapie/-kuur

Andere:…………………………….

[Hierna zegt de ondervrager dat er hoofdzakelijk 3 manieren zijn om
kanker te behandelen, Radiotherapie, chirurgie en chemotherapie +
toelichting]

B) Waaraan denkt u als u het woord radiotherapie hoort? (3 eerste woorden
opschrijven)

a. …………………………….…………………………….…………………………….………………………
b. …………………………….…………………………….…………………………….………………………
c. …………………………….…………………………….…………………………….………………………

C) Er bestaat een verschil tussen radiotherapie en radiologie. Kan u het verschil in
grote lijnen aanhalen?

[ ] Respondent zegt het verschil niet te kennen
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[ ] Respondent zegt het verschil te kennen, maar de uitleg is FOUT
[ ] Respondent zegt het verschil wel te kennen, maar de uitleg is JUIST

2. Veiligheid & Comfort

D) Hoe veilig schat u radiotherapie, chirurgie en chemotherapie in op een schaal van 1 tot 5,
waarbij 1= heel onveilig, 2 = onveilig, 3 = neutraal, 4 = veilig en 5 = heel veilig?

Radiotherapie

Chirurgie

Chemotherapie

] Respondent kan dit niet
[ beoordelen

E) Welke van de drie behandelingen is volgens u de meest pijnlijke?
] Respondent weet het
[ ] Radiotherapie
[ ] Chirurgie [ ] Chemotherapie [ niet

F) En de minst pijnlijke?
[ ] Radiotherapie

[ ] Chirurgie

] Respondent weet het
[ ] Chemotherapie [ niet

G) Wat zijn volgens u de bijwerkingen van radiotherapie? (noteer de 3 eerste
bijwerkingen die de respondent aanhaalt)
a. ……………………………….…………………………….…………………………….…………

b. …………………………….…………………………….…………………………….…………

c. ……………………………….…………………………….…………………………….…………
[ ] Respondent weet het niet
[ ] Respondent is van mening dat er geen bijwerkingen zijn

H) Denkt u dat een patiënt last heeft van een radiotherapeutische behandeling op
lange termijn?
[ ] Ja

[ ] nee

[ ] Respondent weet het niet
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3. Innovatie

I) Welke van de drie behandelingen is volgens u het meest innoverend/vernieuwend?
[ ] Radiotherapie

[ ] Chirurgie [ ] Chemotherapie [ ] Respondent weet het niet

4. Genezing

J) Welke behandeling biedt volgens u de beste genezingskans voor kanker?
(een combinatie van antwoorden is ook mogelijk, bij een gecombineerd antwoord
geeft u de score 1 aan het eerste antwoord, de score 2 aan het tweede antwoord,
…)
[ ] Radiotherapie
[ ] Chirurgie
[ ] Chemotherapie
[ ] Respondent weet het niet
[ ] Geen enkele van de 3 behandelingen

5. Toegankelijkheid

K) Waar of hoe bent u het meest te weten gekomen over de behandeling van kanker?
(meerdere antwoorden mogelijk)
[ ] Persoonlijke leefwereld (vrienden/familie)
[ ] Medische leefwereld (Dokter, chirurg, verpleegkundige….)
[ ] Krant/Tijdschrift
[ ] School
[ ] Internet
[ ] Televisie
[ ] Andere: …………………………………………
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I) Kent U iemand die voor kanker behandeld werd ? (meerdere antwoorden
mogelijk)

[ ] Zelf
[ ] Familie
[ ] Vrienden
[ ] Nee, kent niemand

] Wenst niet te
[ antwoorden

Sociaal-demografische informatie geënquêteerde:
Man

Geslacht

Vrouw

Leeftijd

Provincie

[ ] Antwerpen

[ ] Waals-Brabant

[ ] Limburg

[ ] Henegouwen

[ ] Oost-Vlaanderen

[ ] Luik

[ ] Vlaams-Brabant

[ ] Luxemburg

[ ] West-Vlaanderen

[ ] Namen
[ ] Brussels Hoofdstedelijk
Gewest

[ ] Lager onderwijs
[ ] Secundair onderwijs
Hoogste Opleidingsniveau

[ ] Hoger niet-universitair onderwijs
[ ] Universitair onderwijs
[ ] Doctoraat

Kennis van iemand die
behandeld werd voor kanker

Wordt in de laatste vraag behandeld. Antwoord komt dan in dit
vak terecht.
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Bijlage 2: Situering onderzoek
De 750 enquêtes werden face-to-face afgenomen met een schriftelijk document dat door de
enquêteur werd ingevuld en waarbij de bevraagde persoon niet kon inkijken in de documenten om de
spontane antwoorden niet te kunnen beïnvloeden.
De enquêtes werden afgenomen in de volgende steden:
• Oost-Vlaanderen: Gent
• West-Vlaanderen: Kortrijk & Oostende
• Limburg: Hasselt & Sint-Truiden
• Vlaams-Brabant: Leuven
• Antwerpen: Antwerpen
• Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Brussel
• Waals-Brabant: Nivelles & Waver
• Namen: Namen
• Luik: Luik
• Henegouwen: Charleroi
• Luxemburg: Arlon
De enquêtes werden deels afgenomen in de ziekenhuizen die hun medewerking verleend hebben en
op het openbare domein (stationsomgeving en centrum).
Bij volgende ziekenhuizen kregen we toestemming voor het afnemen van de enquêtes:
• Hasselt, Virga Jesse ziekenhuis
• Brussel, UZ Brussel Campus Jette
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Bijlage 3: Sociaal-demografische gegevens steekproef
Geslacht

Aantal

Percentage

Man

382

51,2%

Vrouw

364

48,8%

Leeftijd

98

13,1%

18 - 20 jaar

201

26,9%

20 - 30 jaar

128

17,2%

30 - 40 jaar

101

13,5%

40 - 50 jaar

96

12,9%

50 - 60 jaar

98

13,1%

Ouder dan 60 jaar

122

16,4%

Antwerpen

76

10,2%

BHG

46

6,2%

Henegouwen

72

9,7%

Limburg

96

12,9%

Luik

82

11,0%

Luxemburg

22

2,9%

Namen

64

8,6%

Provinciale woonplaats

Oost-Vlaanderen

68

9,1%

Vlaams-Brabant

107

14,3%

Waals-Brabant

60

8,0%

West-Vlaanderen

53

7,1%

Lager onderwijs

49

6,6%

Secundair onderwijs

348

46,6%

Hoogste opleidingsniveau

Hoger onderwijs

223

29,9%

Universitair onderwijs

112

15,0%

Doctoraat

14

1,9%
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Bijlage 4: Word cloud bijwerkingen
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Bijlage 5: Chi2 goodness-of-fit testen (Leeftijd, geslacht, provincie en onderwijs)
Leeftijd:
Leeftijdscat.

Populatie

Fractie

652.315

6,12%

98

46

60,14015474

20-30

1.326.708

12,44%

201

93

126,2113289

30-40

1.448.511

13,58%

128

101

7,035418138

<20

Steekproef Verwachte aantallen

(O-E)²/E

40-50

1.613.781

15,13%

101

113

1,24665779

50-60

1.416.253

13,28%

96

99

0,093756183

60+

1.907.630

17,88%

122

133

0,976239363

Totaal

8.365.198

chi²-waarde

195,7035551

p-waarde

2,35706E-40

Geslacht:
Populatie

Fracties

Steekproef

Verwachte aantallen

(O-E)²/E

5.087.176

48,93%

382

365,0326681

0,788670106

Vrouwen

5.309.245

51,07%

364

380,9673319

0,755682518

Totaal

10.396.421

746

746

Mannen

chi²-waarde

1,544352624

p-waarde

0,213971087

Provincie:
Populatie

Fractie

Steekproef

Verw aantallen

(O-E)²/E

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

1119088

10,22%

46

76,23

11,9895

Provincie Antwerpen

1764773

16,11%

76

120,22

16,2630

Provincie Vlaams Brabant

1086446

9,92%

107

74,01

14,7068

Provincie Limburg

844621

7,71%

96

57,54

25,7148

Provincie Oost-Vlaanderen

1445831

13,20%

68

98,49

9,4389

Provincie West-Vlaanderen

1164967

10,64%

53

79,36

8,7543

Provincie Waals Brabant

382866

3,50%

60

26,08

44,1133

Provincie Henegouwen

1317284

12,03%

72

89,73

3,5045

Provincie Luik

1077203

9,84%

82

73,38

1,0128

Provincie Luxemburg

271352

2,48%

22

18,48

0,6686

476835

4,35%

64

32,48

30,5826

746

746

Provincie Namen
Totaal

10951266

66

chi²

166,7491448

p-waarde

1,30584E-30

Onderwijs:
Populatie

Fractie

Steekproef

Verw.aantallen

(O-E)²/E

Lager onderwijs

1616430,375

17,5%

49

130,55

50,94142091

Secundair onderwijs

5024789,28

54,4%

348

405,824

8,239076486

Hoger niet-universitair

1644140,61

17,8%

223

132,788

61,28720174

Universitair en doctoraat

951384,735

10,3%

126

76,838

31,45451787

chi²

100,9807961

p-waarde

9,56306E-22
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