
	  

Allereerste	  Europese	  Index	  voor	  zorg	  bij	  alvleesklierkanker:	  
vroege	  opsporing	  essentieel	  voor	  overlevingskans	  

Nederlandse	  gezondheidszorg	  aan	  de	  top,	  toonaangevend	  voor	  de	  
gehele	  Europese	  Unie	  op	  het	  gebied	  van	  behandeling	  

Brussel,	  18	  maart	  2014	  

Het	  allereerste	  vergelijkend	  onderzoek	  naar	  de	  behandeling	  van	  alvleesklierkanker	  in	  Europa	  laat	  
zien	  dat	  de	  meeste	  landen	  niet	  genoeg	  aandacht	  besteden	  aan	  de	  ziekte.	  Hoewel	  
alvleesklierkanker	  bijna	  net	  zoveel	  sterfgevallen	  eist	  als	  borstkanker,	  wordt	  de	  ziekte	  genegeerd	  in	  
de	  gezondheidszorg.	  In	  vier	  van	  de	  vijf	  landen	  wordt	  het	  effect	  van	  de	  behandeling	  niet	  
gemonitord	  en	  bestaat	  er	  geen	  overeengekomen	  beste	  behandelmethode.	  De	  Nederlandse	  
gezondheidszorg	  is	  	  een	  voorbeeld	  voor	  de	  gehele	  Europese	  Unie:	  Nederland	  staat	  aan	  de	  top	  van	  
de	  Euro	  Pancreatic	  Cancer	  Index	  (EPCI),	  die	  vandaag	  gepubliceerd	  wordt	  door	  de	  in	  Zweden	  
gebaseerde	  onderzoeksorganisatie	  Health	  Consumer	  Powerhouse	  (HCP).	  

–	  Nederland	  is	  een	  van	  de	  weinige	  landen	  waar	  de	  noodzakelijke	  elementen	  van	  de	  
relevante	  zorg	  bij	  alvleesklierkanker	  gecombineerd	  worden,	  zegt	  Dr.	  Arne	  Bjornberg,	  
productiehoofd	  van	  de	  HCP	  Index.	  Patiënten	  hebben	  bevoegdheid	  en	  toegang	  tot	  informatie	  
rond	  behandelingsopties,	  preventie	  is	  ambitieus	  en	  de	  behandelingsresultaten	  zijn	  het	  
beste.	  Zelfs	  met	  de	  Nederlandse	  zorg	  voor	  alvleesklierkankerpatiënten	  overleeft	  niet	  meer	  
dan	  6	  procent	  de	  ziekte.	  Ook	  in	  Nederland	  dienen	  de	  diagnostiek	  en	  de	  toegang	  tot	  
medicijnen	  te	  verbeteren.	  

Alvleesklierkanker	  heeft	  de	  terechte	  reputatie	  van	  een	  ‘stille	  moordenaar’.	  Deze	  vorm	  van	  kanker	  
wordt	  vaak	  te	  laat	  ontdekt	  waardoor	  behandeling	  bijna	  onmogelijk	  is.	  Het	  is	  de	  op	  drie	  na	  grootste	  
oorzaak	  van	  kankersterfgevallen	  in	  de	  EU,	  waaraan	  elk	  jaar	  meer	  dan	  100.000	  Europeanen	  
overlijden.	  In	  tegenstelling	  tot	  bij	  andere	  vormen	  van	  kanker	  stijgt	  het	  sterfteaantal.	  De	  meeste	  
mensen	  waarbij	  alvleesklierkanker	  wordt	  vastgesteld	  overlijden	  binnen	  een	  jaar	  na	  de	  diagnose.	  	  

Ondanks	  de	  zware	  last	  die	  deze	  ziekte	  veroorzaakt,	  hebben	  de	  meeste	  landen	  geen	  beste	  methode	  
van	  behandeling.	  Vier	  van	  de	  vijf	  landen	  kan	  geen	  resultaten	  van	  behandeling	  verstrekken.	  De	  EHCI	  
toont	  verder	  aan	  dat	  de	  overlevingskans	  twee	  keer	  zo	  hoog	  is	  in	  de	  best	  presterende	  Europese	  
landen	  als	  in	  de	  landen	  met	  de	  zwakste	  prestatie.	  

–	  Hoewel	  het	  algemene	  beeld	  niet	  bepaald	  positief	  is,	  zijn	  er	  voorlopers	  in	  de	  behandeling	  
van	  alvleesklierkanker,	  verklaart	  Ann-‐Marie	  Yazbeck,	  EPCI	  projectmanager.	  Nederland,	  
Denemarken,	  Frankrijk	  en	  Ierland	  zetten	  een	  goed	  voorbeeld	  neer.	  In	  deze	  landen	  lijken	  
artsen	  zich	  meer	  bewust	  van	  de	  ziekte	  en	  worden	  de	  resultaten	  van	  de	  behandeling	  
gemonitord	  en	  gedocumenteerd.	  Een	  bemoedigend	  vooruitzicht	  is	  dat	  we	  strategische	  
stappen	  naar	  vooruitgang	  kunnen	  identificeren,	  waarvan	  er	  reeds	  veel	  genomen	  zijn	  in	  de	  
Nederlandse	  zorg	  bij	  alvleesklierkanker.	  

	   	  



	  

De	  noodzaak	  voor	  een	  beste	  behandelmethode	  

De	  Index	  wijst	  op	  pijlers	  in	  een	  potentiële	  pan-‐Europese	  beste	  behandelmethode	  voor	  
alvleesklierkanker:	  

- Huisartsen	  worden	  opgeleid	  om	  alert	  te	  zijn	  op	  alvleesklierkanker	  en	  de	  combinatie	  van	  
vage	  symptomen	  te	  herkennen.	  

- Vroege	  diagnose	  is	  absoluut	  van	  essentieel	  belang	  voor	  een	  efficiënte	  behandeling.	  
- Snelle	  toegang	  tot	  gespecialiseerde	  diagnose	  en	  chirurgie.	  
- Behandelingsresultaten	  moeten	  op	  een	  systematische	  en	  eenvoudig	  toegankelijke	  wijze	  

gemonitord	  en	  gedocumenteerd	  worden.	  
- Patiëntinformatie	  over	  behandelingsopties,	  met	  lijsten	  van	  gecertificeerde	  chirurgen	  voor	  

alvleesklierkanker	  en	  grensoverschrijdende	  zorgmogelijkheden.	  	  

De	  Index	  –	  de	  allereerste	  vergelijking	  van	  de	  zorg	  bij	  alvleesklierkanker	  in	  Europa	  -‐maakt	  gebruik	  van	  
30	  indicatoren	  en	  richt	  zich	  op	  de	  volgende	  gebieden:	  patiëntenrecht,	  informatie	  over	  en	  
toegankelijkheid	  tot	  zorg,	  preventie,	  behandelingsresultaten,	  diagnostiek,	  geneesmiddelen	  en	  
palliatieve	  zorg.	  	  

Zoals	  de	  EPCI	  landenrangschikking	  laat	  zien,	  zijn	  de	  Indexresultaten	  zeer	  gespreid	  met	  een	  
ongebruikelijke	  mengeling	  van	  landen	  met	  hoge	  en	  middelmatige	  inkomsten	  in	  de	  bovenste	  helft	  
van	  de	  indexrangorde.	  	  

Nederland	  staat	  aan	  de	  top	  (zoals	  in	  vele	  andere	  HCP	  Indexen)	  met	  879	  van	  maximaal	  1.000	  punten,	  
gevolgd	  door	  Denemarken	  (872),	  Frankrijk	  (812),	  Ierland	  (807)	  en	  Het	  Verenigd	  Koninkrijk	  op	  de	  5de	  
plaats	  (800).	  Deze	  plaats	  is	  redelijk	  voor	  het	  VK	  aangezien	  zij	  	  een	  van	  de	  slechtste	  overlevingscijfers	  
in	  Europa	  hebben.	  	  

	  



	  

	  

De	  volledige	  EPCI	  presentatie	  is	  samen	  met	  het	  verslag,	  de	  matrix	  en	  individuele	  persuitgaven	  voor	  
30	  landen	  gratis	  beschikbaar	  op	  www.healthpowerhouse.com.	  Gelieve	  de	  bron	  te	  citeren	  wanneer	  u	  
dit	  materiaal	  gebruikt.	  

De	  EPCI	  2014	  heeft	  een	  onbeperkte	  subsidie	  van	  Celgene	  ontvangen.	  

Voor	  vragen	  over	  de	  EPCI:	  

Arne	  Bjornberg:	  GSM	  +46	  705848451,	  e-‐mail	  arne.bjornberg@healthpowerhouse.com	  	  

Anne-‐Marie	  Yazbeck:	  GSM	  +386	  40859278,	  e-‐mail	  info@healthpowerhouse.com	  	  

Nederlandse	  expert	  op	  EPCI	  panel:	  Dr	  Marc	  G.H.	  Besselink,	  Department	  of	  Surgery,	  AMC	  
Amsterdam,	  Netherlands;	  m.g.besselink@amc.uva.nl	  	  

Voor	  meer	  informatie	  over	  de	  Euro	  Pancreatic	  Cancer	  Index	  en	  Health	  Consumer	  Powerhouse	  kunt	  u	  
de	  Health	  Consumer	  Powerhouse	  website	  bezoeken	  of	  contact	  met	  ons	  opnemen	  via	  
info@healthpowerhouse.com.	  U	  kunt	  ons	  ook	  volgen	  op	  Facebook	  en	  Twitter:	  @HCPhealthindex.	  	  
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