
      
 

 

Geachte,  

 

Met deze brief willen we u graag informeren over een onderzoeksproject in het Universitaire 

Ziekenhuis Antwerpen (UZA) waarvoor u mogelijks in aanmerking komt. Deze studie betreft een 

samenwerking tussen de Universiteit Antwerpen, KU Leuven, UZA en UZ Leuven Gasthuisberg. De 

studie onderzoekt de evaluatie en behandeling van (langdurige) pijn na de behandeling van kanker. 

(Studie S62584 met goedkeuring Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven.) 

 

WAAROM 

Pijn is naast vermoeidheid het meest voorkomende en hardnekkige symptoom na kanker en de 

behandeling hiervan. In de eerste fase van de behandeling kunnen zowel operatieve ingrepen, 

chemotherapie, hormoontherapie en radiotherapie pijn veroorzaken in en rondom de behandelde 

regio. Studies tonen aan dat 25 à 40% van de kankeroverlevers pijn ervaren nadat de behandeling 

helemaal doorlopen werd. Deze pijn kan zowel invloed hebben op de mogelijkheid om dagelijkse 

activiteiten uit te voeren als op uw levenskwaliteit en participatie in de maatschappij (bijvoorbeeld het 

hervatten van werk). Daarom is een goede evaluatie van de bron van de pijn en een geschikte 

behandeling van de pijn na kanker uiterst belangrijk. 

 

WIE 

Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar patiënten die de volledige genezende of curatieve behandeling 

van kanker doorlopen hebben en bijgevolg genezen of ‘in remissie’ zijn (‘in remissie’ betekent dat er 

bij de medische onderzoeken geen kankercellen meer gevonden worden). Daarnaast dient pijn 

voldoende aanwezig te zijn (gelijk of meer dan 3 op 10). 

 

WAT 

In het kader van dit onderzoeksproject heeft u de mogelijkheid om bij een gespecialiseerde 

kinesitherapeut in het ziekenhuis kosteloos te laten testen waar de aanhoudende pijn vandaan zou 

kunnen komen. Nadien worden er richtlijnen opgesteld voor de meest gepaste behandeling van uw 

pijn.  

 

HOE 

Indien u wenst deel te nemen aan dit onderzoek, kan u ons contacteren voor meer informatie 

(vincent.haenen@uantwerpen.be). Nadien sturen wij u enkele digitale vragenlijsten op. Beschikt u 

niet over een computer of internet, dan krijgt u de vragenlijsten per post opgestuurd. We plannen een 

éénmalige afspraak in om het moment van de testafname vast te leggen. De testprocedure zal 

doorlopen worden tijdens een consultatie in het labo van Campus Drie Eiken, gebouw T (achter UZA). 

Dit zal ongeveer 3 – 3,5 uur in beslag nemen. We bespreken op dat moment ook wat de verschillende 

bronnen van pijn kunnen zijn en overlopen de mogelijke behandelingen. 

 



Indien u vragen heeft of wenst deel te nemen aan het onderzoek, kan u steeds contact opnemen via 

onderstaande gegevens. 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Dr. An De Groef (Hoofdonderzoeker – an.degroef@uantwerpen.be) 

Drs. Vincent Haenen (vincent.haenen@uantwerpen.be) 

 

 

Prof. Nele Devoogdt (UZ Leuven – Dienst Fysische Geneeskunde) 

Prof. Mira Meeus (UAntwerpen – Departement Revalidatiewetenschappen) 

Prof. Bart Morlion (UZ Leuven – Leuvens Algologisch Centrum) 

 


