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Uit het leven van een oncoloog: 

• 06-03-2008: ♀, 72 jaar, radicale nefrectomie rechts voor een 

heldercellig renaal cel carcinoma, Fuhrman graad IV, pT3bNxMx.  

• 30-09-2011: diagnose van klier-, long- en schildkliermetastasen, 

voorstel start pazopanib (Votrient®) 800 mg/d, deelname IPSOC 

• 24-11-2011: bilan na 8 weken pazopanib: stabiele ziekte, wel 

transaminitis, minder eetlust (graad 2), lichtje haaruitval (graad 1), 

fatigue (graad 2), slechte smaak, 2 kg vermagerd → verderzetten 

therapie  

• 01-2012: opname wegens val met bewustzijnsverlies en een 

hematoom tot gevolg op het achterhoofd. mogelijk hersenmetastase 

op CT, maar hersenmetastasering uitgesloten op MRI hersenen, op 

CT thorax-abdomen stabiele oncologische situatie; pazopanib 1 week 

stop wegens anorexie, vermagering, transaminitis, herstart aan 600 

mg/d. 

• 03-2012: aanslepende diarree, algemeen moeilijke tolerantie, 

dosisreductie naar 400 mg/d pazopanib 

• 08-2012: Bilan toont progressie onder pazopanib, dus stop pazopanib 

en opstarten start everolimus (Afinitor®) 10 mg/d). 

• 10-2012: bilan na 2 cycli everolimus toont 24% afname van de 

gekende metastasen, everolimus verder. 

• 09-11-2012: pneumonitis op everolimus, waarvoor tijdelijk stop 

everolimus en start steroiden waaronder snel beterschap. 

CT thorax bij start pazopanib 

pneumonitis op everolimus 



Uit het leven van een oncoloog: 

• 30-11-2012: herstart everolimus aan gereduceerde 

dosis (5mg/d).  

• 14-12-2012: vaststellen van snelle VKF: bisoprolol 

opgedreven naar 5mg/d + Tinzaparine 0.7 ml/d gestart 

iom cardiologie 

• 25-01-2013: bilan na 7 cycli everolimus: 

ziekteprogressie start axitinib (Inlyta®) 2x5 mg/d 

• 05-04-2013: bilan na 2 kuren axitinib: PR. 

• 07-11-2013: bilan na 9 cycli axitinib, blijvende PR, 

dosisreductie naar 2x3 mg wegens diarree en fatigue 

graad 3 

• 02-2014: opname owv algemene achteruitgang, 

uitgesproken symptomatische bradycardie 

(presyncopes), buikkrampen, anorexie en wisselende 

stoelgang mogelijk tgv axitinib waarvoor tijdelijk 

onderbreken van de therapie. 

• 09-05-2014: bilan na 16 cycli axitinib toont progressie, 

na overleg met patiënte en familie puur palliatief beleid.  

CT thorax bij start axitinib 

CT thorax na 8 weken axitinib 

Duur behandelingen: 
Pazopanib:  9 maanden 

Everolimus:  7 maanden 

Axitinib:   16 maanden 
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Introductie 

• Historisch: antikankertherapie = 

intraveneuze chemotherapie → 

ziekenhuizen en zorg georganiseerd in 

functie van intraveneuze behandeling 

 

• Beschikbaarheid van orale antikanker 

geneesmiddelen (OAGs) afgelopen 

jaren sterk toegenomen (> 30 OAGs 

geregistreerd), heel wat veelbelovende 

moleculen zitten in de pijplijn: 

– abiraterone / enzalutamide 

– axitinib 

– vemurafenib / dabrafenib / trametinib 

– bosutinib 

– everolimus – exemestane 

– … 

 

     
Ruddy K et al, CA Cancer J Clin. 59(1):56-66 (2009) 

Foulon V et al, Acta Clinica Belgica 66(2):85-96 (2011) 



Introductie 
 

 

 

Orale antikankertherapie betekent enerzijds 

een grotere vrijheid voor de patiënt, 

anderzijds wordt het succes van de 

therapie mede afhankelijk van de 

therapietrouw (engels: adherence, 

compliance) van de patiënt 
 

     

Ruddy K et al, CA Cancer J Clin. 59(1):56-66 (2009) 

Foulon V et al, Acta Clinica Belgica 66(2):85-96 (2011) 



Definities van de “International Society for Pharmacoeconomics and 

Outcomes Research (ISPOR) Medication Compliance and Persistence 

Working Group”: 

• Adherence = „the extent to which a patient 

acts in accordance with the prescribed 

interval and dose of a dosing regimen”. 

• dat wil zeggen: een patiënt is 100% adherent als 

hij de geneesmiddelen ingenomen heeft zoals 

deze werden voorgeschreven, dus: er werden 

geen tabletten vergeten, geen  tabletten te veel 

ingenomen en de medicatie werd ingenomen op 

het juiste moment aan de juiste dosis.  

 

• Compliance en adherence = synoniem  

 

• Persistence = „the duration of time form 

initiation to discontinuation of therapy”  

• dat wil zeggen: de persistence is optimaal als de 

patiënt de voorgeschreven geneesmiddelen zo 

lang inneemt als deze werden voorgeschreven.  

Foulon V, Schöffski P, Wolter P Acta Clinica Belgica 66(2):85-96 (2011) 



Therapietrouw: omvang? 

• Cijfers ivm therapietrouw bij chronische aandoeningen: ~ 50 % 

• Gegevens voor België: 6 databanken van aflevergegevens (astma, 

hartfalen, depressie, HIV, diabetes type 2) in 50 Belgische apotheken 

 

 

   



Wat is geweten over adherence/non-Adherence in de oncologie? 

Foulon V, Schöffski P, Wolter P Acta Clinica Belgica 66(2):85-96 (2011) 

REFERENCE ORAL 

THERAPY 

MEASURE TIME  

PERIOD 

N ADHERENCE OR PERSISTENCE 

RATE 

Murthy 2002 Tamoxifen Self-report 6 months 53 24% of patients missed ≥ 1 dose per week 

Grunfeld 2005 Tamoxifen Self-report Not stated 110 88% of patients adherent 

Atkins 2006 Hormone therapy Self-report Single point in time 131 55% of patients reported frequent or occasional non-

adherence.  

In 83.3% of patients, this non-adherence was non-

intentional; in 16.7% of patients non-adherence 

was intentional. 

Waterhouse 1993 Tamoxifen Self-report 

Pill count 

MEMS 

Mean: 2.92 

months 

26 97.9% of patients (SD: 3%) by self-report 

92.1% of patients (SD: 9.8%) by pill counts 

85.4% of patients (SD: 17.2%) by MEMS 

Ziller 2009 Tamoxifen 

Anastratzole 

Self-report 

Refill data 

1 year 50 + 39 Tamoxifen: 

18% of subjects reported they took nearly all pills;  

82% reported they took all pills 

80% had a medication possession ratio of   80% 

Anastrazole: 

13% of subjects reported they took nearly all pills; 

87% reported they took all pills 

69% had a medication possession ratio of > 80% 



Foulon V, Schöffski P, Wolter P Acta Clinica Belgica 66(2):85-96 (2011) 

REFERENCE ORAL 

THERAPY 

MEASURE TIME  

PERIOD 

N ADHERENCE OR PERSISTENCE RATE 

Partridge 2003 Tamoxifen Refill data 4 years 2378 

492 

77% of patients filled prescriptions that covered at least 80% of doses over 

1st year 

50% of patients filled prescriptions that covered at least 80% of doses over 

4th year 

Hershman 2010 Tamoxifen 

Aromatase 

inhibitors 

Refill data 4.5 years 8769 Over the 4.5 year follow-up period, 32% of patients discontinued 

treatment. 

Of the 5979 patients who continued treatment, 28% were non adherent 

(19% of total). Partridge 2010 Capecitabine MEMS 6 cycles  

(14/21 d) 

161 75% of patients took at least 80% of  doses 

Simons 2010* Capecitabine MEMS 67.7 d  vs 

76.8 d  

24 96.5% overall adherence in control group vs 98.1% in intervention group 

91.6% daily adherence in control group vs 96.3% in intervention group 

Demissie 2001 Tamoxifen Telephone 

interviews 

At 5, 21 and 

33 m 

303 15% of patients admitted to stopping the drug by 3 years from the time 

of diagnosis 

Fink 2004* Tamoxifen Telephone 

interviews 

At 3, 6, 15 

and 27 m  

516 17% of patients admitted to stopping the drug by 2 years from the time 

of diagnosis 

Lash 2006* Tamoxifen Telephone 

interviews 

By 5 y from 

the time 

of 

diagnosis 

516 31% of patients admitted to stopping the drug by 5 years from the time 

of diagnosis 

Barron 2007 Tamoxifen Refill data 3.5 years 2816 77.9% still taking tamoxifen at 1 year 

64.8% still taking tamoxifen at 3.5 years 

Owusu 2008 Tamoxifen Refill data 5 years 961 49% patients had more than 60 days without tamoxifen  

Foulon V, Schöffski P, Wolter P Acta Clinica Belgica 66(2):85-96 (2011) 
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REFERENCE ORAL 

THERAPY 

MEASURE TIME  

PERIOD 

N ADHERENCE OR PERSISTENCE 

RATE 

Levine 1987 

Richardson 1988 

Prednisone and 

allopurinol 

Serum metabolites 6 months 108 Prednisone: 26.8% 

Allopurinol: 16.8% 

Lee 1992 Chlorambucil, 

prednisolone, 

dexamethasone 

MEMS 852 days 21 100% (SD: 20.6%) 

Klein 2006 Topotecan MEMS 5-10 days 90 90% 

Noens 2009 

(ADAGIO trial) 

Imatinib Self-report 

BAAS interview 

Pill count 

90 days 169 95.3% at baseline, 95.7% at follow-up by VAS 

63.9% at baseline, 67.3% at follow-up by interview 

90.9% (range: 29% - 202%) at follow-up by  pill 

count 

 Lee 1993 Etoposide 

(lung cancer) 

MEMS 298 days 12 93.2% (SD: 12%) 

Lee 1996 Altretamine 

(ovarian cancer) 

MEMS 294 days 11 97.4% 

Sadahiro 2000 Uracil-tegafur  

(colon cancer) 

Self report 

Physician 

interview 

Urine level 

1 year 57 94.4% of patients by self-report and interview at 3 

months; 94.7% of patients at 1 year 

94.7% in range by urine testing of 38 patients at 

various time points 

Simons 2010* Capecitabine 

 (colon cancer)  

MEMS 71 days  

(28-128) vs 

102.6 days 

(30.5-137.5)  

24 84.6% overall adherence in control group vs 97.7% 

in intervention group 

82.8% daily adherence in control group vs 97.4% in 

intervention group 

Foulon V, Schöffski P, Wolter P Acta Clinica Belgica 66(2):85-96 (2011) 

Wat is geweten over adherence/non-Adherence in de oncologie? 



Adherence / persistence bij borstkanker: 

Adherence tussen 41-88% bij vrouwen onder Tamoxifen en 50-91% onder 

aromatase inhibitoren 

 

15-20% van de patiënten onderbreekt de behandeling met tamoxifen tijdens 

de eerste 12 maand, 31-60% heeft de behandeling op het einde van het 5de 

jaar vroegtijdig gestopt. Onder aromatase inhibitoren stopt 5-25% in de 

eerste 2 jaar. en vroeger dan aanbevolen 

Murphy CC et al Breat Cancer Res Treat 134:459-478 (2012) 



Probleem van adherence in de oncologie: 

• “Adherence” wordt niet routinematig gerapporteerd in registratiestudies 

met nieuwe orale antikankergeneesmiddelen 

• dit zou best moeten opgenomen moeten worden in nieuwe studieprotocollen 

(best verschillende methoden om adherence te meten!) 

• autoriteiten (FDA, EMA, …) zouden vragen naar adherence voor 

registratie/terugbetaling  van nieuwe orale antikankergeneesmiddelen 

• best post-marketing studies om adherence “in real life” te meten 

• reviewers van medische journals zouden moeten eisen dat resultaten van 

adherence gerapporteerd worden 

 

• Meer wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk rond adherence: 

• ontwikkelen van screeningsinstrumenten voor “poor-adherence” 

• onderzoek naar de impact van adherence op “harde” klinische eindpunten, 

zoals progressievrije overleving en totale overleving, “quality of life”, …. 

• ontwikkelen van “evidence-based” interventies om adherence te verbeteren 

• bewijs van kosteneffectiviteit van dergelijke interventies?  
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Factoren die therapietrouw bepalen 

Foulon V, Schöffski P, Wolter P Acta Clinica Belgica 66(2):85-96 (2011) 



Factoren die therapietrouw bepalen 

Foulon V, Schöffski P, Wolter P Acta Clinica Belgica 66(2):85-96 (2011) 

Als de oncoloog niet meespeelt kan men 

therapietrouw niet verbeteren!!! 



Vroeger was alles beter … 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=jndq_IdYIq9AfM&tbnid=4hnwon_CcAEceM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.aimgl.com/repartition-des-stages-dhiver-2013/&ei=y-w2VP-1FcTAPNDKgbAD&psig=AFQjCNGxG7CRlf2iHU6662VqnQF0hykkaA&ust=1412971985683135


… en nu?  

…de oncoloog als teamplayer. 

• Introductie - orale geneesmiddelen bij kanker 

• Therapietrouw 

– Begrippen (adherence, persistence) 

– Meten van therapietrouw 

– Cijfers over therapietrouw in de oncologie 

– Factoren die therapietrouw beïnvloeden 

– Interventies om therapietrouw te bevorderen 

• IPSOC studie 

 

 

patiënt  

psycholoog 

= 
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Wat betekent dit voor de oncoloog? 

• Op eerste zicht is “teamwork” altijd leuk, maar: 

 

• Wat is de impact op de arts-patiënt relatie? 

• Hoe moet de communicatie tussen de verschillende teamleden 

geoptimaliseerd worden? 

• Wie communiceert hoe en wat tegen de patiënt? 

• Wie draagt de eindverantwoordelijkheid? 

• Hoe kan de vergoeding van een “team” geregeld worden? 

• Wat als de oncoloog geen “teamplayer” is? 

Hoe kan ik als oncoloog deze rol invullen? 

Wat is goede oncologische zorg die ik als 

oncoloog kan bieden? 



 

 

Wat is goede oncologische zorg? 

Peppercorn JM et al J Clin Oncol 2011 Feb 20;29(6):755-60. 

Smith TJ et al J Clin Oncol. 2012 Mar 10;30(8):880-7 
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Wat maakt nu een goede arts/oncoloog uit? 

• Verantwoordelijkheidsgevoel 

• Competentie / deskundigheid 

• Empathie & compassie 

• Professionaliteit 

• Bescheidenheid 

• Goede klinische inzicht 

• Goede communicatievaardigheden 

• Toegankelijkheid - bereikbaarheid 

  

http://www.slideshare.net/wraithxjmin/qualities-of-a-good-doctor 

http://blogs.sph.harvard.edu/ashish-jha/what-makes-a-good-doctor-and-can-we-measure-it/ 

→”being a good doctor is more than academic excellence, it involves a right attitude, 

aptitude, character, commitment, demeanor and above all, a heart of service” 

 

http://www.slideshare.net/wraithxjmin/qualities-of-a-good-doctor
http://www.slideshare.net/wraithxjmin/qualities-of-a-good-doctor
http://www.slideshare.net/wraithxjmin/qualities-of-a-good-doctor
http://www.slideshare.net/wraithxjmin/qualities-of-a-good-doctor
http://www.slideshare.net/wraithxjmin/qualities-of-a-good-doctor
http://www.slideshare.net/wraithxjmin/qualities-of-a-good-doctor
http://www.slideshare.net/wraithxjmin/qualities-of-a-good-doctor
http://www.slideshare.net/wraithxjmin/qualities-of-a-good-doctor
http://www.slideshare.net/wraithxjmin/qualities-of-a-good-doctor
http://www.slideshare.net/wraithxjmin/qualities-of-a-good-doctor


• Introductie - orale geneesmiddelen bij kanker 

• Therapietrouw 

– Begrippen (adherence, persistence) 

– Meten van therapietrouw 

– Cijfers over therapietrouw in de oncologie 

– Factoren die therapietrouw beïnvloeden 

– Interventies om therapietrouw te bevorderen 

• IPSOC studie 

 

 

patiënt  

psycholoog 

…de oncoloog als “superman”? 

http://graphicshunt.com/images/superman-12268.htm


Wat is er uit perspectief van een oncoloog nodig om de 

begeleiding van patiënten die orale tyrosine kinase inhibitoren 

innemen te verbeteren? 

• Meer onderzoek: 

• probleem “non-adherence” beter in kaart brengen 

• Ontwikkelen van screeningsinstrumenten voor “non-adherence” 

• evaluatie van impact van “poor-adherence” op “harde” klinische 

eindpunten 

• ontwikkelen van “evidence-based” interventies om adherence te 

verbeteren 

• bewijs van kosteneffectiviteit van dergelijke interventies  

• Wij moeten de oncologen meenemen – hoe maakt men van een oncoloog 

een “teamplayer”? 

• Hoe kunnen wij van de oncologen (nog) betere mensen maken? 

• Communicatievaardigheden verbeteren, time management aanpassen 

aan noden van patiënten, beschikbaarheid verbeteren, meer aandacht 

voor “soft skills” in opleiding ... 

• Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat zij dat dan ook volhouden? 

• Zelfzorg verbeteren, burn-out profylaxe, intervisie, … 
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