
CHIRURGISCHE ONCOLOGIE
Nadruk op een essentieel onderdeel van kankerbehandeling

Wat is de waarde van chirurgische 
oncologie voor kankerbehandeling?

Chirurgische oncologie is een kritisch onderdeel 
van hoog kwalitatieve behandeling van kanker

van alle kankerpatiënten 
dient een chirurgische 
ingreep te ondergaan in 
het verloop van de ziekte

<25%
van alle kankerpatiënten 
hebben wereldwijd toegang 
tot veilige, betaalbare, en 
tijdige chirurgie

Chirurgische oncologie 
is kosteneffectief 

Voor de meeste niet uitgezaaide 
tumoren is chirurgie de meest 
kosteneffectieve behandeling, die 
de meeste waarde oplevert

Chirurgische oncologie speelt meerdere 
rollen bij kankerpatiënten

Chirurgische 
resectie biedt de 

beste kans op 
genezing indien de 
kanker tijdig wordt 

opgespoord

Chirurgische 
oncologie kan de 
meest voorkomende 
en dodelijke kankers 
genezen, waaronder:Verlaagt de kans op ontstaan van 

kanker bij erfelijke syndromen 

Speelt een rol bij diagnose en 

Behandelt zowel beperkte als 
uitgezaaide ziekte

Behoudt levenskwaliteit en 
pallieert symptomen 

Chirurgische oncologie 
innoveert voortdurend  

Door onderzoek naar betere 
chirurgische technieken en 
technologieën kunnen patiënten 
beroep doen op een effectieve, 
veilige, weinig ingrijpende, en 
kosteneffectieve behandeling

Innovaties zoals 
robotchirurgie, functionele 
beeldvorming, en artificiële 
intelligentie (AI) openen 
nieuwe perspectieven voor 
nog betere kankerchirurgie
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Kanker die in aanmerking 
komt voor chirurgie 

veroorzaakt naar schatting

2.7miljoen
levensjaren

verloren door handicap 
wereldwijd
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80% 45m
chirurgische ingrepen 
zullen wereldwijd 
jaarlijks aangewezen 
zijn tegen 2030

KOSTEN VAN KANKERCHIRURGIE 
KOSTEN VAN CHEMOTHERAPIE
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Het potentieel van chirurgische oncologie 
optimaal aanwenden in Europa: 
ESSO aanbevelingen
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Chirurgische oncologie als discipline erkennen, 
en de opleiding doorheen Europa harmoniseren

Chirurgische oncologie 
dient erkend te worden 
als aparte discipline in 
de EU

Elke lidstaat dient te garanderen 
dat chirurgisch oncologen 
instaan voor hoog kwalitatieve 
en uniforme opleiding

Voortdurende navorming 
en certificering van 
chirurgisch oncologen dient 
standaard te zijn
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Erkenning van 
chirurgische 
oncologie als een 
specialiteit en 
harmoniseren van 
de opleiding in de 
EU kan leiden tot:

Minder variatie in bekwaamheid, 
behandeling, en uitkomsten

Aanpakken van ongelijke toegang 
tot kankerzorg van hoge kwaliteit

Onderzoek en innovatie in chirurgische oncologie ondersteunen

Middelen en fondsen dienen 
aangewend voor onderzoek 
naar behandeling van 
vroegtijdige kanker, met een 
belangrijk effect op 
overleving

Innovatie in chirurgische 
technieken die functioneren 
en levenskwaliteit van 
kankerpatiënten behouden, 
dient aangemoedigd en 
geëvalueerd

De rol van chirurgisch 
oncologen in het 
ontwikkelen van 
multimodale behandeling 
dient te worden 
aangemoedigd 
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Bevordering van de rol van de chirurgische 
oncologie in de multidisciplinaire kankerzorg

Chirurgische oncologie is 
een integraal onderdeel van 
multidisciplinaire 
kankerzorg, en dient 
beschikbaar te zijn voor alle 
kankerpatiënten in  de EU 

Chirurgisch oncologen dienen 
de multidisciplinaire teams te 
leiden en de zorg te 
coördineren voor de meeste 
patiënten met solide tumoren

Certificering en accreditatie van 
chirurgisch oncologen en MDT 
teams dient binnen de EU te 
worden geharmoniseerd om een 
uniforme hoge zorgkwaliteit te 
garanderen
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Research funding 

Farmaceutischonderzoek

Chirurgisch oncologischonderzoek

Vergeleken met de 
farmaceutische industrie, gaat 
er zeer weinig onderzoeksgeld 
naar chirurgisch oncologisch 
onderzoek, hoewel chirurgie 
kanker kan genezen

€




