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SAMEN DE GEZONDHEIDSZORG 
TRANSFORMEREN
BEEPO-rapport – sessie 22 maart 2021

Op 22 maart organiseerde Roche BeLux en Roche Diagnostics Belgium een 
tweede lokale editie van het International Experience Exchange for Patient 
Organisations (IEEPO), het leer- en netwerkprogramma dat patiëntenorgani-
saties van over de hele wereld samenbrengt. Maar liefst 20 (!) lokale patiën-
tenverenigingen tekenden present.

Kick-off sessie voor verdere samenwerking

Dit BEEPO-evenement vormde het startschot van een traject van meerdere 
sessies dit jaar waarin patiëntenorganisaties uitgenodigd worden om samen 
te bekijken waar de gemeenschappelijke doelstellingen liggen, hoe we samen 
meerwaarde kunnen creëren en welke concrete projecten op poten gezet 
kunnen worden om samen vooruitgang te boeken.

Ter inspiratie bracht deze startsessie alvast twee mooie samenwerkingsver-
halen die elk op hun eigen manier de kracht van multi-stakeholder partner-
schappen aantonen. Ook werden de 4 thema’s waarrond gewerkt zal worden 
tijdens het vervolg van het traject voorgesteld. Deze eerste temperatuurme-
ting vormt een waardevolle basis om het verdere BEEPO-programma vorm te 
geven en de komende sessies inhoudelijk voor te bereiden.
Het vervolg van het BEEPO-traject in 2021 zal immers bestaan uit 4 werkses-
sies rond specifieke thema’s die voortkomen uit een internationale enquête 
uitgevoerd bij patiëntenorganisaties wereldwijd in het kader van het IEE-
PO-event:

▪ Een sterkere stem voor de patiënt in de zorg en het beleid
▪ Digitale tools
▪ Klinische studies
▪ Patiëntendata 
 

In elke sessie zullen we samen met patiëntenorganisaties en relevante sta-
keholders in gesprek gaan.  Elkeen is welkom om aan één of meerdere van 
deze sessies deel te nemen. 
Sluitstuk van het BEEPO-verhaal in 2021 is een evenement waarin de con-
clusies van de vier sessies gepresenteerd en gedeeld worden met alle pati-
entenorganisaties. Zo gaan we samen het nieuwe jaar in met een concreet 
actieplan om onze gezamenlijke doelstellingen te realiseren. Maar vooraleer 
we daartoe komen hebben we nog een mooie reis voor de boeg!

“We geloven sterk in het bundelen van onze krachten met andere partners 
binnen het zorgecosysteem. Roche is ervan overtuigd dat we samen sterker 
staan om te werken aan de zorg van de toekomst. Daarom zijn we zo blij met de 
grote opkomst voor deze eerste sessie van dit 2021 BEEPO-traject. We kijken 
ernaar uit om samen met de patiëntenorganisaties tijdens de volgende sessies 
te onderzoeken waar we samen vooruitgang kunnen boeken voor de patiënt.”

Valerie Storms, Patient Engagement Manager, Roche BeLux. BeLux EEPO is funded
and organised by

Wat is BEEPO?

Net zoals bij IEEPO, staat 
bij het BeLux Experience 
Exchange for Patient Or-
ganisations (BEEPO) het 
uitwisselen van ervaringen, 
kennis en best practices 
tussen patiëntenverenigin-
gen centraal, maar dan met 
een focus op gezamenlijke 
lokale uitdagingen en op-
portuniteiten. BEEPO biedt 
patiëntenorganisaties een 
platform en wil betekenis-
volle interactie stimuleren. 
Samenwerking en co-crea-
tie tussen de verschillende 
actoren in het zorgecoys-
teem - patiëntenorganisa-
ties, maar ook de overheid, 
de gezondheidsactoren en 
farmaceutische bedrijven - 
speelt immers een belangrij-
ke rol in het effenen van het 
pad naar gepersonaliseerde 
gezondheidszorg (PHC), 
waarbij niet langer een stan-
daardaanpak wordt gehan-
teerd, maar een aanpak op 
maat van de patiënt wordt 
uitgewerkt. Zo willen we de 
zorg voor de patiënt beter, 
veiliger en doeltreffender 
maken. 



BeLux EEPO is funded
and organised by

Inspiratie: 
roadmap voor de preventie en behandeling van darmkanker in 
Europa
Stefan Gijssels, voorzitter Patient Expert Center en voormalig CEO van Digestive Cancers Europe

 
 “Vandaag beschikken we over onvoldoende recente 

cijfers om een doeltreffend beleid per soort kanker uit 
te werken. Dat is als een COVID-strategie uitstippelen 
op basis van wat er zich vijf jaar geleden afspeelde. 
Als patiëntenorganisatie moeten we daarom zelf achter 
gegevens aangaan en aandringen op meer transparan-
tie. Wij hebben een gevoel van urgentie dat geen enkele 
andere stakeholder heeft. We hebben cijfers nodig voor 
gerichte actie.”

Waarom inzetten op  
preventie (België)?1

De overlevingskansen voor 
darmkanker liggen 9 keer hoger 
bij een diagnose in stadium 1 
(90%) dan in stadium 4 (10%). 

De kost van de behandeling in 
stadium 4 ligt 10 keer zo hoog 
dan in stadium 1. Gemiddeld 
€4.000 wanneer de diagnose 
in stadium 1 wordt gesteld, 
tegenover €40.000 in stadium 4. 

Stefan Gijssels pleitte voor collec-
tieve intelligentie om een betere 
kwaliteit van zorg te verwezenlijken 
en betere resultaten te behalen. 
Door van elkaars sterktes te leren 
en in elk stadium van het zorgpad 
best practices in te voeren, zowel op 
nationaal als internationaal niveau, 
kunnen niet alleen de sterftecijfers 
voor darmkanker sterk worden 
teruggedrongen, maar kan ook de 
druk op het gezondheidsbudget 
aanzienlijk verlicht worden. Een dui-
delijke oproep aan alle actoren om 
samen te werken.

Roadmap en de zoektocht 
naar data
Digestive Cancers Europe ontwikkel-
de een roadmap voor darmkanker 
waarin voor elk stadium van het 
zorgtraject - van preventie tot diag-
nose en follow-up - onderzocht werd 
waar in Europa de best practice 
plaatsvond. Daarvoor steunden zij 
op data. Het is opvallend dat vele 
data die nodig zijn voor een ratio-

neel gezondheidsbeleid, zoals over 
diagnose, overleving, behandelings-
kosten, resultaten per ziekenhuis, 
niet beschikbaar, niet toegankelijk en 
niet recent zijn, niet op Belgisch en 
niet op Europees niveau. Er is dus 
een zeer grote nood aan onderzoek 
naar relevante gegevens, en die te 
centraliseren en toegankelijk maken.

Het belang van preventie
Uit het onderzoek van Digestive 
Cancers Europe werd duidelijk dat 
in België nog te weinig wordt inge-
zet op preventie en hier veel winst 
te boeken valt. Meer screening zou 
niet alleen de sterftecijfers sterk 
verlagen, het zou ook een enorme 
kostenbesparing zijn voor het Belgi-
sche zorgsysteem (zie kader) . Het 
onderzoek van Digestive Cancers 
Europe toont echter aan dat slechts 
52% van de Vlamingen, 10% van 
Brusselaars en 10% van Walen 
deelneemt aan screening. Een groot 
verschil met Nederland, waar 72% 
van de bevolking gescreend wordt. 
Door verschillende deelnemers 
werd gewezen naar de ingewikkel-
de Belgische staatsstructuur waar 
gezondheid en preventie verdeeld 
zijn over verschillende beleidsni-
veaus. Tijdens de sessie poneerde 

één van de deelnemers dat er een 
gebrek aan politieke wil bestaat om 
een echt preventiebeleid te voeren. 
Eén van de gesprekspartners wees 
erop dat België eerder een curatief, 
dan een preventief systeem heeft.  
Allen zijn het erover eens dat een 
coherenter en daadkrachtiger beleid 
essentieel is. 

Expertisecentra voor  
betere zorg
Ook inzake de behandeling is er ver-
betering mogelijk. Vandaag zijn er 
grote verschillen waarneembaar tus-
sen ziekenhuizen. Niet alleen zou er 
meer transparantie moeten bestaan 
over de prestaties van ziekenhuizen 
– patiëntenorganisaties nemen nu 
de rol op om deze informatie zoveel 
mogelijk toegankelijk te maken voor 
patiënten en beleidsmakers. Ook 
werd er door een aantal deelnemers 
gepleit voor het centraliseren van 
zorg in gespecialiseerde ziekenhui-
zen: “patiënten moeten doorverwe-
zen worden naar gespecialiseerde 
ziekenhuizen die uitgebreide ex-
pertise en ervaring hebben in een 
bepaalde behandeling. Dat geeft de 
beste uitkomst voor de patiënt.”

Stefan Gijssels, voorzitter Patient Expert Center en  
voormalig directeur bij Digestive Cancers Europe

 1 Roadmap for the Prevention and Treatment of Colorectal Cancer in Europe (2020), Digestive Cancer Europe, https://
digestivecancers.eu/wp-content/uploads/2021/01/DICE_Roadmap_Colorectal_Cancer_Europe_FINAL.pdf
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Inspiratie: 
samenwerken met alle stakeholders voor de beste zorg 
voor borstkankerpatiënten in België
Heidi Vansevenant -  Algemeen directeur Think Pink

“De eerste tien jaar van Think Pink hebben we bewust niet samengewerkt met farma-
ceutische bedrijven. Nu zien we dat we onze doelstellingen sneller bereiken door de han-
den in elkaar te slaan. De samenwerking met Roche was een mooie ervaring. We hadden 
nooit gedacht dat we samen zo veel sterker konden staan.”

Heidi Vansevenant,  
Algemeen directeur Think Pink

Welke voordelen ziet Think Pink in de 
samenwerking met Roche?

Medische expertise en ondersteuning bij het 
bepalen van de werkthema’s. 
Breed netwerk om de juiste mensen mee aan tafel 
te krijgen.
Logistieke ondersteuning bij het organiseren van 
sessies (zowel live als digitaal). 

Heidi Vansevenant, algemeen directeur van Think Pink, 
deelde haar ervaring met partnerschappen binnen het 
zorg-ecosysteem aan de hand van het succesvolle 
Ronde Tafel-initiatief waar Think Pink en Roche Belux 
de afgelopen drie jaar samen de schouders onder gezet 
hebben.

Ronde Tafel Borstkanker

Sinds 2018 brengt de Ronde Tafel jaarlijks verschillende 
experts samen – zowel onderzoekers, artsen-specialis-
ten, verpleegkundigen, overheidsinstellingen, de verze-
keringssector, patiëntenorganisaties als de farmaceuti-
sche industrie. In het kader van de Ronde Tafel gaan zij 
in dialoog over de bestaande knelpunten rond borstkan-

ker en bepalen ze de prioritaire actiepunten voor het vol-
gende jaar. Om iedereen toe te laten zijn of haar mening 
te delen, vindt het debat achter gesloten deuren plaats. 
De Ronde Tafel resulteert in een rapport, dat de speer-
punten voor het volgende jaar omvat en dat voor Think 
Pink een sterke basis vormt om gesprekken aan te gaan 
met de bevoegde regionale en federale instanties.

Samenwerking tussen verschillende  
stakeholders

Think Pink benadrukte het belang van samenwerking 
vanuit verschillende expertises om de patiënt de beste 
zorg te kunnen bieden. Ook Roche Belux gelooft sterk 
dat de weg vooruit bestaat in duurzame samenwerkin-
gen: binnen het zorg-ecosysteem, met de patiëntenor-
ganisaties, de overheid, de gezondheidsactoren, alsook 
binnen de farmaceutische sector. Dergelijke multi-stake-
holder samenwerkingsverbanden creëren meer impact 
voor de samenleving én de patiënt. Door de handen in 
elkaar te slaan met meerdere partijen, blijft de onafhan-
kelijkheid bovendien gewaarborgd. De focus ligt op de 
best mogelijke uitkomst voor de patiënt. Dat is tenslotte 
waar alle actoren in de zorgsector naar streven.
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Volgende stap: 
4 thematische sessies – eerste reflecties  

Tijdens de aftrap van dit BEEPO- 
traject konden de aanwezige pa-
tiëntenorganisaties alvast ideeën 
uitwisselen over de thema’s waar-
op dieper wordt ingegaan tijdens 
de volgende werksessies. In een 
korte groepsdiscussie werd gepeild 
naar eerste reflecties en moge-
lijke opportuniteiten. De grootste 
interesse ging daarbij uit naar de 
thema’s “erkenning van de stem 
van de patiënt” en “digitale tools”.

“Onze neutraliteit en onaf-
hankelijkheid bewaren is heel 
belangrijk. Als we als patiën-
tenorganisatie onze stem 
laten horen bij beleidsmakers 
of zorgverstrekkers, dan moet 
duidelijk zijn dat we niet voor 
de kar van een ander worden 
gespannen, maar de stem van 
de patiënt vertolken.”

Nele Caeyers,  
Communicatie manager bij 

Reumanet

1. Een sterkere stem voor de patiënt in de 
zorg en het beleid

 Patiëntenorganisaties zien veel potentieel in het 
bundelen van krachten voor een sterkere stem 
voor de patiënten, zowel bij het beoordelen van 
de waarde van nieuwe therapieën als in terug-
betalingsprocessen. De juiste stakeholders rond 
de tafel brengen kan daarbij zeker een duw in 
de rug geven. De financiering van de patiënten-
organisaties, die volledig steunt op de goodwill 
van sponsors, werd aangehaald als een heikel 
punt. Een deelnemer stelde dat ze hierdoor over 
onvoldoende financiële middelen beschikken om 
de zaak van de patiënten ten volle te bepleiten.

2. Digitale tools voor patiënten 
 
 De BEEPO-deelnemers menen dat digitale tools 

zoals smartphone apps, een echt hulpmiddel 
kunnen betekenen voor lotgenoten. Opdat ze 
echter hun doel niet voorbijschieten, werd gewe-
zen op het belang van één breed gedragen app. 
De patiëntenorganisaties willen mee bekijken 
welke rol zij kunnen spelen in de ontwikkeling 
van zulke tools zodat deze voldoende afgestemd 
zijn op de noden van de patiënt. De digitale 
geletterdheid van patiënten werd daarbij aange-
stipt als aandachtspunt. Om het vertrouwen van 
lotgenoten te winnen, wezen ze op een aantal 
voorwaarden, zoals het garanderen van privacy.

“De rol van digitale tools in het zorgtraject is van het 
grootste belang om de precisie en de snelheid te 
verhogen. maar het is een heel complex gegeven. 
Er moet een goed evenwicht gevonden worden tus-
sen het garanderen van de privacy en het bouwen 
aan vertrouwen bij lotgenoten. Daarvoor moeten en-
kele belangrijke vragen beantwoord worden: Wie is 
de eigenaar van de data die verzameld worden met 
deze tool? Welk controlemechanisme zal toezien op 
het correct gebruik van deze data?”

Conrad Van Driessche, Directeur bij Neovida
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3.  Klinische studies

 Er werd opgemerkt dat er veel innovaties in ont-
wikkeling zijn, maar dat patiënten vandaag niet 
op de hoogte zijn van wat een klinische studie 
juist inhoudt en hoe ze hiervoor in aanmerking 
kunnen komen. Patiëntenorganisaties willen 
graag meedenken over hoe patiënten beter 
geïnformeerd kunnen worden over lopende stu-
dies, over onderzoek en innovaties binnen hun 
ziektebeeld en hoe patiënten dit bespreekbaar 
kunnen maken met hun behandelende arts. Ook 
willen ze reeds in de conceptfase van klinische 
studies betrokken worden om zeker te zijn dat 
deze haalbaar zijn voor patiënten. Tot slot werd 
ook aangegeven door de deelnemers dat het 
belangrijk is dat België een aantrekkelijk land 
blijft voor wetenschappelijk onderzoek en thera-
peutische innovatie. 

  

4.  Patiëntendata (Real World Data)  

 Het onderwerp ‘data’ werd slecht kort aange-
raakt tijdens de groepsdiscussie. Uit de inspira-
tiesessie met Stefan Gijssels kwam  het belang 
van data om concrete actiepunten te identifice-
ren wel al naar voor. Meer én gekoppelde data 
zouden ons meer inzicht geven in de waarde 
van behandelingen en interventies en zo helpen 
de zorg te verbeteren. Patiëntenorganisaties 
willen bekijken hoe zij alvast het delen van data 
kunnen helpen bevorderen, al geeft een enkele 
deelnemer aan dat het verzamelen van data 
moeilijk ligt.

Laat uw stem horen!
Met deze BEEPO-sessie zijn we een belangrijke conversatie gestart met en tussen patiëntenorganisaties. 
Het komende jaar hopen we samen met jullie verder de dialoog aan te gaan en ideeën en kennis uit te 
wisselen. Want hoe meer stemmen rond de tafel, hoe meer expertise, hoe beter de oplossingen voor de 
patiënt.

Liggen deze thema’s uw organisatie ook nauw aan het hart en vertegenwoordigt u graag uw patiëntenor-
ganisatie in deze belangrijke dialoog?

Jullie ontvangen binnenkort een uitnodiging voor de thematische sessies.  
Voor meer informatie over BEEPO of de thematische werksessies kan u mailen naar  
valerie.storms@roche.com.
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