Studie: Chemotherapie draagt bij aan kwart van sterfgevallen
door kanker
ABC NIEUWS, 13 november 2008
Een nieuwe studie roept serieuze vragen op over het gebruik van chemotherapie bij
kankerpatiënten in een laat stadium.
Uit een review van 600 kankerpatiënten in Groot-Brittannië, die binnen 30 dagen na de
behandeling stierven, bleek dat een op de vier sterfgevallen werd veroorzaakt of versneld door
de chemotherapie.
Chemotherapie is een standaardbehandeling voor kanker, maar de studie vraagt zich af of
ernstig zieke patiënten het aankunnen.
De studie werd uitgevoerd door de National Confidential Inquiry into Patient Outcome and
Deaths. De leden van het onderzoek zijn voornamelijk afkomstig van koninklijke Britse colleges.
De meeste van de patiënten die in het onderzoek werden onderzocht kregen chemotherapie als
palliatieve behandeling, om de symptomen van kanker te verlichten - genezing was al
uitgesloten.
Uit het rapport bleek dat 40 procent van hen ernstige vergiftiging opliep als gevolg van de
behandeling.
"Ik denk dat het altijd nodig is om voorzichtig te zijn en het is erg belangrijk dat patiënten volledig
worden geïnformeerd over de risico's en de mogelijke voordelen van de behandeling", aldus Dr.
Morse.
"Maar aan het eind van de dag zal het de beslissing van de patiënt zelf zijn om al dan niet
chemotherapie te accepteren."
In het onderzoek werd gevraagd of patiënten voldoende informatie kregen over de behandeling.
Dr. Diane Morse zegt dat in één op de vijf gevallen de beslissing om door te gaan met
chemotherapie ongepast was.
"Waar het als ongepast werd ervaren, was men van mening dat de patiënt een betere kwaliteit
van leven zou hebben gehad als de behandeling niet was gegeven", zei ze.
"Het waren patiënten die heel dicht bij het einde van hun leven waren en misschien was
chemotherapie niet in het voordeel voor hen."
Professor Jim Bishop, de chief executive officer van het Cancer Institute of New South Wales,
zegt dat Australië veel betere overlevingspercentages heeft dan het VK.
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Maar hij zegt dat de studie ook hier belangrijke vragen oproept voor artsen.
"Waar het op neerkomt, is niet zozeer voorzichtigheid, maar eerder wat het bewijs zegt," zei
professor Bishop.
"Is er voldoende bewijs dat interventie in dit stadium de situatie zal verbeteren, kunnen we de
symptomen verbeteren of is er in feite geen bewijs dat dit het welzijn van de patiënt zou
verbeteren?
"In dat geval moet dat volledig met de patiënt worden besproken en zal de patiënt bij die keuze
moeten worden betrokken."
Professor Ian Olver, CEO van de Cancer Council, zegt dat chemotherapie soms de beste manier
is om de symptomen van kanker te verlichten, maar dat sommige patiënten de beperkingen
ervan misschien niet volledig begrijpen.
"Ik denk dat je heel voorzichtig moet zijn en dat het voordeel niet overdreven wordt of dat de
patiënt niet gelooft dat het meer zal doen dan het kan," zei hij.
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