Hoe palliatieve zorg vroegtijdig en succesvol integreren in de
oncologie?
Ondanks vele inspanningen en richtlijnen om het vroegtijdig opstarten van palliatieve zorg bij
oncologische patiënten met vergevorderde kanker te bevorderen, blijft de toepassing nog beperkt. In
de Verenigde Staten heeft men enkele jaren geleden een ‘telegezondheid-programma’ (ENABLE)
ontwikkeld dat ontworpen is om gebruikelijke zorg en palliatieve zorg naadloos te integreren, vanaf
het moment dat er bij de patiënt een vergevorderde kanker wordt vastgesteld. Ondanks de bewezen
effecten van dit programma, ervaart men dat het weinig wordt toegepast.
In een recent onderzoek heeft men nagegaan op welke manier men dit programma succesvol kan
implementeren op een oncologische dienst. Dit resulteerde in een ‘toolkit’ die bestaat uit vier delen.
Elk onderdeel evalueert een ander aspect van de implementatie, zodat het opstarten van het
programma vereenvoudigd wordt:
-

Zelf-evaluatie: kan het programma de juiste patiënten bereiken? Is het haalbaar om het
programma te implementeren? En kan het behouden blijven eenmaal ingevoerd?
Is de organisatie er klaar voor? (bereidheid, infrastructuur, getraind personeel)
Welke kost hangt hier aan vast?
Wat zijn de meningen van de oncologen over integratie van palliatieve zorg?

Elk van deze onderdelen bevat een lijst van punten die gemeten of bevraagd kunnen worden om zo
de evaluatie te kunnen uitvoeren (het artikel beschrijft deze punten uitvoerig).
Hoewel het onderzoek zich in de eerste plaats richt op het bereiken van patiënten in de Verenigde
Staten die moeilijk toegankelijk zijn omwille van hun afgelegen woonplaats, kunnen we van dit
programma toch ook één en ander leren over het integreren van palliatieve zorg op de reguliere
oncologische diensten in Vlaanderen.
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