
Wetenschappelijk onderzoek (oncologie) 

Binnen az groeninge gebeurt er onderzoek bij bepaalde groepen van de oncologische patiënten 

populatie. Dergelijke onderzoeksprojecten dragen bij tot verbeteren van de levenskwaliteit van 

ouderen en andere kwetsbaren met kanker, zoals hoofd- en hals kankerpatiënten. Dr. Philip Debruyne 

leidt deze projecten. Daarnaast coördineert hij ook het “early clinical trials” programma. Hij is verder 

ook geaffilieerd aan het Positive Ageing Research Institute aan Anglia Ruskin University, Chelmsford, 

Verenigd Koninkrijk (https://aru.ac.uk/positive-ageing-research-institute; 

https://aru.ac.uk/people/philip-debruyne). 

Hieronder volgen enkele onderzoeksprojecten en publicaties: 

 

Project 1: EMOTICON studie 

Cognitieve klachten zijn veelvoorkomende nevenwerkingen bij kankerpatiënten en kunnen nog lang 

na de behandeling aanwezig blijven. Dergelijke cognitieve problemen werden initieel omschreven als 

het chemobrein. Nochtans is deze term wat ongelukkig gekozen gezien cognitieve klachten ook kunnen 

optreden bij patiënten die geen chemotherapeutische behandeling ondergingen. Recente inzichten in 

het ‘chemobrein’ leerden ons ook dat factoren zoals stress, bezorgdheid en vermoeidheid dit 

syndroom kunnen aanwakkeren. Het primaire doel van de studie is een veilige en eenvoudige zelfhulp-

tool te bestuderen, genaamd  emotional freedom techniques (EFT) of emotionele 

bevrijdingstechnieken, die de mogelijkheid kan bieden om cognitieve klachten bij kankerpatiënten te 

verlichten. 

Deze studie gaat uit van de Belgian Society for Medical Oncology (BSMO)-Cancer Survivorship 

Taskforce (https://www.bsmo.be/task-forces/cancer-survivorship/). Het project wordt gesponsord 

door ‘Kom Op Tegen Kanker’ en Fonds Suzanne Duchesne. Partners bij dit onderzoek: 

 az groeninge: Professor Philip Debruyne , Tack Laura 

 UZ Brussel: Dr. Christel Fontaine 

 AZ Klina, Brasschaat: Dr. Christine Langenaeken 

 KULAK: Professor Hans Pottel 

 Anglia Ruskin University: Dr. Pauline Lane, Rebecca Chandler 

 Sheffield Hallam University: Professor Patricia Schofield 

Publicaties van onze onderzoeksgroep met betrekking tot dit onderwerp: 

- The distress thermometer predicts subjective, but not objective, cognitive complaints six months 

after treatment initiation in cancer patients. Lycke M, Lefebvre T, Pottel L, Pottel H, Ketelaars L, 

Stellamans K, Eygen KV, Vergauwe P, Werbrouck P, Goethals L, Schofield P, Boterberg T, Debruyne PR. 

J Psychosoc Oncol. 2017 Nov-Dec;35(6):741-757. doi: 10.1080/07347332.2017.1365798. Epub 2017 

Aug 17. 

- Predictors of baseline cancer-related cognitive impairment in cancer patients scheduled for a curative 

treatment. Lycke M, Pottel L, Pottel H, Ketelaars L, Stellamans K, Van Eygen K, Vergauwe P, Werbrouck 

P, Goethals L, Schofield P, Boterberg T, Debruyne PR. Psychooncology. 2017 May;26(5):632-639. doi: 

10.1002/pon.4200. Epub 2016 Aug 1. 
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 - Subjective, but not objective, cognitive complaints impact long-term quality of life in cancer patients. 

Lycke M, Lefebvre T, Pottel L, Pottel H, Ketelaars L, Stellamans K, Eygen KV, Vergauwe P, Werbrouck P, 

Cool L,  Boterberg T, Liefhooghe N, Schofield P, Debruyne PR. J Psychosoc Oncol. 2019 Jul-

Aug;37(4):427-440. doi: 10.1080/07347332.2018.1504154. Epub 2019 Feb 23. 

 

 

Project 2: Effect van aanbod creatieve activiteiten op het emotioneel welzijn in (ex-) 

kankerpatiënten. 

 
Als kankerpatiënt kan je veel stress ondervinden en worstelen met emoties. Omgaan met de diagnose 

en behandeling is niet evident. Iedereen verwerkt de gebeurtenissen op een andere manier. Ook als 

ex-kankerpatiënt kan je het emotioneel moeilijk hebben. Ook de naasten vergeten we niet. Ook zij 

kunnen een zware last dragen en stress of angsten ervaren. Creatieve activiteiten kunnen hierbij een 

hulp bieden. Het zorgt voor afleiding, het brengt je in contact met lotgenoten en tijdens de activiteit 

kan je ontspannen. 

 
Dit project werd opgestart met steun van de Stichting tegen Kanker (2017-062) en kreeg ook van de 

Koning Boudewijnstichting financiële ondersteuning (2019-J1121310-213453). Tot en met 2021 

kunnen wij op sponsoring van Kom op tegen Kanker rekenen (KOTK/2019/11999) bij het organiseren 

en verder zetten van ons programma creatieve activiteiten en workshops relaxatietherapie.  

De onderzoeksgroep die het creatief centrum begeleidt, bestaat uit:  

 az groeninge: Professor Philip Debruyne , Tack Laura 

 LUCA School of Arts: Professor Jos De Backer 

 Anglia Ruskin University: Dr. Pauline Lane, Rebecca Chandler 

 Universiteit Gent: Professor Tom Boterberg 

Publicaties van onze onderzoeksgroep met betrekking tot dit onderwerp: 

[Acta Clinica Belgica, in press] 

Inleiding: Kankerpatiënten, survivors en naasten hebben vaak te maken met enorm stress niveau, wat 

aanzienlijke gevolgen heeft voor het welzijn, het functioneren en de fysieke gezondheid. Deze studie 

ontwikkelde en evalueerde een participatief kunstprogramma om te bepalen of dit kan bijdragen tot 

het verbeteren van het welzijn van kankerpatiënten en hun naasten.  

Methoden: Voorafgaand aan de start van een participatief kunstprogramma, werd aan 

kankerpatiënten en hun naasten gevraagd welke activiteiten zij zouden willen ondernemen. 

Vervolgens werd een programma uitgewerkt en geëvalueerd na een jaar. Na elke deelname werd de 

tevredenheid van patiënten en naasten en de eventuele voordelen van deelname onderzocht. 

Resultaten: 181 patiënten en zorgverleners hebben gereageerd op enquête 1. In deze enquête gaf 61% 

aan te willen deelnemen aan activiteiten in groepsverband en 46% gaf de voorkeur aan maandelijkse 

activiteiten. Het programma zelf liep van december 2018 tot december 2019, waaraan 435 patiënten 

en naasten hebben deelgenomen. 218 hebben de tevredenheidsenquête ingevuld en waren positief 

over zowel de structuur als de inhoud van het programma, maar ook over de impact ervan op hun 

welzijn en welbevinden. 64,7% gaf aan zich beter of veel beter te voelen door deel te nemen aan het 

programma creatieve activiteiten en relaxatietherapie. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30798774


Conclusie: Deze studie wijst op de interesse en de potentiële waarde van een programma voor 

participatieve kunsten voor het welzijn van kankerpatiënten en naasten. Dit suggereert dat dergelijke 

programma's kunnen worden opgenomen in een zorgpad als psychosociale ondersteuning. Dit laatste 

is met name relevant voor het verbeteren van de kwaliteit van leven, het welzijn en de gezondheid van 

kankerpatiënten en degenen die hen ondersteunen. 

 

Project 3: Optimalisatie van de geriatrische beoordeling (CGA) bij ouderen met kanker 
 

Het hoofdzakelijke deel van onderzoek heeft betrekking tot de optimalisatie van zorg en therapie bij 

kwetsbare groepen van kankerpatiënten, waaronder de ouderen. Oudere kankerpatiënten lopen een 

verhoogd risico op afname van de gezondheid tijdens, maar ook na de kankerbehandeling. Het 

nauwkeurig identificeren van fitte, kwetsbare en fragiele patiënten is een cruciale stap naar een 

individuele behandeling met behoud of verbetering van de levenskwaliteit. 

De vele behandelingen die de dag van vandaag bestaan vormen een uitdaging voor artsen en hun 

oudere patiënten, aangezien evidence-based gegevens over de tolerantie van behandeling in deze 

bevolkingsgroep ontbreken. Een studie naar de ondervertegenwoordiging van kwetsbare ouderen met 

kanker in klinische studies werd recent gepubliceerd en volbracht met de steun van de Koning 

Boudewijnstichting (2019-J1121310-213453). 

De partners binnen het domein van oncogeriatrie zijn de volgende: 

 az groeninge: Professor Philip Debruyne, Tack Laura, Ketelaars Lore, De Zutter Jolien 

 Universiteit Gent: Professor Tom Boterberg 

 UZ Leuven: Professor Hans Wildiers , Kenis Cindy 

 Anglia Ruskin University: Dr. Pauline Lane, Rebecca Chandler 

Publicaties van onze onderzoeksgroep met betrekking tot dit onderwerp: 

- Underrepresentation of vulnerable older patients with cancer in phase II and III oncology registration 

trials: A case-control study. Tack L, Lefebvre T, Lycke M, Pottel L, Cool L, Ketelaars L, De Zutter J, 

Martens E, Pottel H, Stellamans K, Van Eygen K, Werbrouck P, Vergauwe P, Wildiers H, Schofield P, 

Boterberg T, Debruyne PR. J Geriatr Oncol. 2020 Mar;11(2):320-326. doi: 10.1016/j.jgo.2019.09.003. 

Epub 2019 Oct 14. 

- Detection of alcohol abuse in older patients with cancer: The integration of alcohol screening 

questionnaires in the comprehensive geriatric assessment. Lycke M, Martens E, Ketelaars L, Dezutter 

J, Lefebvre T, Pottel H, Van Eygen K, Cool L, Schofield P, Boterberg T, Debruyne PR. J Geriatr Oncol. 

2019 Sep;10(5):819-823. doi: 10.1016/j.jgo.2019.02.009. Epub 2019 Feb 26.  

- The added value of an assessment of the patient's hand grip strength to the comprehensive geriatric 

assessment in G8-abnormal older patients with cancer in routine practice. Lycke M, Ketelaars L, 

Martens E, Lefebvre T, Pottel H, Van Eygen K, Cool L, Pottel L, Kenis C, Schofield P, Boterberg T, 

Debruyne PR. J Geriatr Oncol. 2019 Nov;10(6):931-936. doi: 10.1016/j.jgo.2019.01.001. Epub 2019 Jan 

11. 
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Project 4 : Optimalisatie van de ondersteunende zorg voor oudere hoofd- en hals 

kankerpatiënten die radiotherapie ondergaan 
 

Een eerste trial, genaamd OMGIANT, was een prospectief multicentrisch onderzoek naar de 

prevalentie van de kwetsbaarheid in oudere hoofd- en hals-kankerpatiënten die een curatieve 

radio(chemo)therapie ondergaan. Deze kwetsbaarheid werd gescreend met de G-8 screening tool, om 

vervolgens multidimensionale gezondheidsproblemen te identificeren met behulp van de “uitgebreide 

geriatrische beoordeling” (CGA). Uit dit onderzoek blijkt dat G8 en CGA problemen aan de oppervlakte 

brengen die eventueel tijdens behandeling zouden optreden of nadeel m.b.t. therapie meebrengen. 

Overigens, resultaat van CGA blijkt te correleren met de levenskwaliteit tijdens en na therapie.  

Verder onderzoek binnen het veld van hoofd- en hals kankerpatiënten betreft een studie naar pijn 

medicatie. In een systematische review geven we een overzicht van de effectiviteit van aanvullende 

pijnstillers bij hoofd- en hals kankerpatiënten die radio(chemo)therapie krijgen, op basis van volgende 

uitkomsten: pijn niveau, bijwerkingen en toxiciteit, en andere gerapporteerde uitkomsten zoals 

mucositis, kwaliteit van leven, depressie, ... We concludeerden dat er meer kwalitatief hoogwaardige 

studies nodig zijn om duidelijk bewijs te leveren voor de effectiviteit van aanvullende pijnstillers bij de 

behandeling van door straling veroorzaakte pijn bij deze populatie. Dit onderzoek werd gesponsord 

door Kom Op Tegen Kanker (2016/10689). 

De partners binnen dit onderzoeksdomein: 

 az groeninge: Professor Philip Debruyne , Dr. Laurence Goethals , Tessa Lefebvre, Tack Laura 

 Ghent University: Professor Sylvie Rottey, Professor Fréderic Duprez, Professor Tom Boterberg 

 Anglia Ruskin University: Professor Brendon Stubbs 

 Sheffield Hallam University: Professor Patricia Schofield 

Publicaties van onze onderzoeksgroep met betrekking tot dit onderwerp: 

- Determination of an adequate screening tool for identification of vulnerable elderly head and neck 

cancer patients treated with radio(chemo)therapy. Pottel L, Boterberg T, Pottel H, Goethals L, Van 

Den Noortgate N, Duprez F, De Neve W, Rottey S, Geldhof K, Van Eygen K, Kargar-Samani K, Ghekiere 

V, Cornelis F, Mohile S, Debruyne PR. J Geriatr. Oncol. 2012 Jan;3(1),24-32. doi: 

https://doi.org/10.1016/j.jgo.2011.11.006 

- Serial comprehensive geriatric assessment in elderly head and neck cancer patients undergoing 

curative radiotherapy identifies evolution of multidimensional health problems and is indicative of 

quality of life. Pottel L, Lycke M, Boterberg T, Pottel H, Goethals L, Duprez F, Van Den Noortgate N, De 

Neve W, Rottey S, Geldhof K, Buyse V, Kargar-Samani K, Ghekiere V, Debruyne PR. Eur J Cancer Care 

(Engl). 2014 May;23(3):401-12. doi: 10.1111/ecc.12179. Epub 2014 Jan 28. 

- G-8 indicates overall and quality-adjusted survival in older head and neck cancer patients treated 

with curative radiochemotherapy. Pottel L, Lycke M, Boterberg T, Pottel H, Goethals L, Duprez F, Rottey 

S, Lievens Y, Van Den Noortgate N, Geldhof K, Buyse V, Kargar-Samani K, Ghekiere V, Debruyne PR. 

BMC Cancer. 2015 Nov 9;15:875. doi: 10.1186/s12885-015-1800-1. 

- [in press] Effectiveness of adjunctive analgesics in head and neck cancer patients receiving curative 

(chemo)radiotherapy: a systematic review. Lefebvre T, Tack L, Lycke M, Duprez F, Goethals L, Rottey S, 

Cool L, Van Eygen K, Stubbs B, Schofield P, Pottel H, Boterberg T, Debruyne PR. Pain Medicine. 2020 
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