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Op 10 maart 2008 stelde minister 
Onkelinx het Nationaal Kankerplan 
2008-2010 voor. Het plan omvat 32 
initiatieven, verdeeld over drie krachtlij-
nen: 1) preventie en opsporing; 2) zorg, 
behandeling en ondersteuning van de 
patiënt, 3) onderzoek, innoverende 
technologie en evaluatie (zie kader). 
Het is alvast een vooruitgang voor het 
Belgische kankerbeleid dat er nu een 
kankerplan is. Maar het blijft uiteraard 
nodig om de inhoud en de uitvoering 
ervan kritisch op te volgen. Een belang-
rijke toetssteen hierbij is de missie van de 
VLK: de bevordering van een gezond-
heidszorgbeleid dat kankerpreventie, 
kankerbehandeling en psychosociale 
ondersteuning van de best mogelijke 
kwaliteit garandeert. Onze kritische 
beoordeling bestaat uit twee delen: een 
doorlichting van het algemeen concept 
van het Nationaal Kankerplan en een 
evaluatie van de initiatieven die het 
kankerplan in 2008 wilde realiseren. 
Bij deze beoordeling baseren we ons op 
wetenschappelijk onderzoek en op het 
oordeel van experts uit de kankerzorg.

1. Evaluatie van het 
algemeen concept
Het kankerplan heeft de kankerproble-
matiek naar voor geschoven op de 
politieke en maatschappelijke agenda. 
Voor verschillende belangrijke noden 
op het vlak van kanker, zoals psy-
chosociale zorg en wetenschappelijk 
onderzoek, is een aanzienlijk budget 
vrijgemaakt. Het plan komt tegemoet 
aan verschillende beleidsvoorstellen uit 
het memorandum van de Vlaamse Liga 
tegen Kanker voor de federale rege-
ringsonderhandelingen 20071. Het 
plan betekent dus ongetwijfeld een voor-
uitgang. Maar, zoals minister Onkelinx 
zelf aangeeft, het is een eerste stap. Er 
ontbreekt nog een langetermijnvisie die 
vertrekt vanuit enkele meetbare doelstel-
lingen, bijvoorbeeld om het aantal door 
kanker verloren gezonde levensjaren2 

EEN EVaLUatIE VaN  
HEt NatIONaaL KaNKErpLaN

 -  Prof. Yves Benoit, kinderhemato-oncoloog, UZ Gent.
 -  Prof. Marc Boogaerts, Leuvens Kanker Instituut, UZ Leuven.
 -  Prof. Hedwig Boudrez, tabakoloog, UZ Gent.
 -  Dr. Michiel Callens, Medische directie van de Christelijke Mutualiteit.
 -  Cédric Hèle-instituut voor psychosociale oncologie.
 -  Chris Heremans, Vlaamse Liga tegen Kanker.
 -  Jean-Marc Close, kabinetsmedewerker Laurette Onkelinx.
 -  Prof. Jacques De Grève, medisch oncoloog, UZ Brussel.
 -  Dr. Dirk Dewolf, Kabinet van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Steven Vanackere.
 -  Sven Dhaese, voorzitter van de Vereniging voor Verpleegkundigen Radiotherapie en Oncologie (VVRO).
 -  Dr. Paul Jenet, FOD Sociale Zekerheid.
 -  Virginie Huys, seniorstafmedewerker van de dienst thuisverpleging van de Socialistische Mutualiteit.
 -  Ilse Van Ruysseveldt, coördinator van de thuiszorgequipe, UZ Leuven.
 -  Prof. Simon Van Belle, medisch oncoloog, UZ Gent.
 -  Prof. Pierre Van Damme, Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties, Universiteit Antwerpen.
 -  Paul Vanden Berghe, Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen.
 -  Dr. Saskia Van den Bogaert, FOD Volksgezondheid.
 -  Dr. Rob Van Den Oever, Medische directie van de Christelijke Mutualiteit.
 -  Dr. Ivan Van der Meeren, hoofd van de studiedienst van de Socialistische Mutualiteit.
 -  Prof. Guido Van Hal, coördinator van het screeningscentrum Antwerpen.
 -  Dr. Liesbet Van Eycken, directeur Stichting Kankerregister.
 -  Prof. Erik Van Limbergen, Leuvens Universitair Centrum voor Kankerpreventie.
 -  Prof. Jan B. Vermorken, medisch oncoloog, UZ Antwerpen.

Om de noden van het Belgische kankerbeleid in kaart te bren-
gen, organiseerde minister Onkelinx een uitgebreide raadpleging 
van alle partijen betrokken bij de kankerzorg. 

Geraadpleegde experts
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met een bepaald percentage te doen 
dalen. Ook bij verschillende initiatie-
ven kunnen cijfermatige doelstellingen 
worden geformuleerd. Bijvoorbeeld: 
Hoeveel rokers willen we bereiken met 
de terugbetaalde rookstopsessies en 
bij hoeveel rokers moeten de sessies 
succes boeken (initiatief 1)? Zonder 
zulke doelstellingen kan de overheid 
niet evalueren of de maatregel doeltref-
fend was2. Het kankerplan is ook op 
andere domeinen nog voor verbetering 
vatbaar.

1.1 Ontbrekende elementen

Een plan vertrekt van een analyse van de 
bestaande noden. Om de noden van 
het Belgische kankerbeleid in kaart te 
brengen, organiseerde minister Onkelinx 
een uitgebreide raadpleging van alle 
partijen betrokken bij de kankerzorg. Er 
waren ontmoetingen met vertegenwoor-
digers van de patiëntenverenigingen en 
rondetafels over de verschillende aspec-
ten van de kankerproblematiek, zoals 
preventie en informatie; opsporing en 

vroegtijdige diagnose; behandeling; 
ondersteuning van de patiënt en zijn 
omgeving; onderzoek en innoverende 
technologieën; evaluatie van de globale 
aanpak van kanker. 

Deze raadpleging duurde enkele 
maanden en leidde tot de inventarisering 
van enkele behoeften van de kankerzorg. 
Een grondige analyse van de bestaande 
noden, bestaande beleidsinitiatieven en 
beschikbare middelen was niet voorhan-
den. Daardoor ziet het kankerplan enkele 

Het kankerplan heeft de kankerproblematiek 

naar voor geschoven op de politieke en 

maatschappelijke agenda.

  Initiatieven krachtlijn 1: preventie en opsporing

1  Terugbetaling van de raadplegingen voor hulp bij tabaksontwenning

2  Opsporing en begeleiding van risicopersonen met een genetische aanleg om kanker te ontwikkelen

3  Uitbreiden van de leeftijdscategorie voor vaccinatie tegen het humaan papillomavirus voor meisjes van 12 tot 18 jaar (i.p.v. 12 tot 15 j)
4  Verbetering van opsporing en vroegtijdige diagnose van borstkanker
5  Programma voor systematische opsporing van baarmoederhalskanker
6  Consultatie voor het voorkomen van gezondheidsrisico’s

  Initiatieven krachtlijn 2: zorg, behandeling en ondersteuning patiënt

7  Specifieke steun op het moment van de mededeling dat bij de patiënt kanker is vastgesteld
8  Herwaardering van het multidisciplinair oncologisch consult (MOC)
9  Opstarten van zorgtrajecten voor kankerpatiënten
10  Psychosociale steun aan patiënten in het kader van de Oncologische Zorgprogramma’s (OZP)
11  Financiering van een datamanager in het kader van de oncologische zorgprogramma’s (OZP’s)
12  Definitie en financiering van een programma voor oncologische zorg in de pediatrie
13  Opvang van personen met zeldzame tumoren
14  Erkenning van de titel van oncologisch verpleegkundige
15  Verbetering van de dekking van geneesmiddelen tegen kanker door de verplichte ziekteverzekering
16  Ondersteunen van radiotherapie en oncologische beeldvorming
17  Structurele steun aan de celbanken en eenheden voor celtherapie met hematopoëtische stamcellen en navelstrengbloed
18  Verbetering van de terugbetaling van bijkomende kosten verbonden aan kankerbehandelingen
19  De functionele revalidatie van de kankerpatiënt in remissie uitwerken
20  De voorwaarden vastleggen voor de erkenning van een handicap als gevolg van een kankerbehandeling
21  Steun aan ouders van kinderen met kanker
22  Toegang tot psychologische steun of deelname aan gespreksgroepen of ondersteuningsactiviteiten
23  Structurele financiering van de keten van pediatrische zorg 'Voortgezette Zorg Kinderen'
24  Ondersteuning voor proefprojecten inzake klinische oncogeriatrie
25  Het aanbod palliatieve zorg voor kankerpatiënten verbeteren
26  Initiatieven te ondernemen in samenspraak met de bevoegde ministers op federaal niveau

  Initiatieven krachtlijn 3: onderzoek, innoverende technologie en evaluatie

27  Oprichting van een tumorbank
28  Structurele financiering van de coördinatie van het translationeel onderzoek in de ziekenhuizen
29  Ondersteuning bij het translationeel onderzoek
30  Toepassing van hadrontherapie in België
31  De Stichting Kankerregister versterken
32  Oprichting van een Referentiecentrum voor Kanker

  (cursief = initiatieven die volgens het plan in 2008 gerealiseerd moesten worden)

  De 32 initiatieven van het kankerplan
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onderdelen van een kankerbeleid over 
het hoofd. Het Referentiecentrum voor 
Kanker, dat binnen het Wetenschappelijk 
Instituut voor de Volksgezondheid3 wordt 
opgericht, zal deze analyse hopelijk wel 
maken. Volgens het kankerplan moet dit 
centrum het kankerplan 2011-2015 
voorbereiden. 

We wijzen hier alvast op enkele domei-
nen die nu ontbreken of weinig aandacht 
krijgen en waar een volgend kankerplan 
zeker aandacht aan moet besteden. Op 
het vlak van de kankerpreventie is het 
teleurstellend dat het kankerplan geen 
duidelijke keuze durft te maken voor 
de invoering van het rookverbod in 
cafés en dancings. Roken is in België 
verantwoordelijk voor 38% van alle kan-
kergevallen4. De bestaande wetgeving 
met betrekking tot een rookverbod in 
openbare ruimtes, op de werkvloer en 
in de horeca zal 'geëvalueerd worden 
vooraleer ze eventueel uit te breiden 
tot een rookverbod in cafés', stelt het 
plan (initiatief 1). Ondertussen is een 
evaluatie van het geldende rookver-
bod van de Federale Overheidsdienst 
(FOD) Volksgezondheid beschikbaar5. 
De FOD kiest ondubbelzinnig voor 
een uitbreiding van het rookverbod 
naar cafés. De vrees van café-uitbaters 
om klanten te verliezen blijkt immers 

ongegrond. Bovendien heeft de 
huidige wetgeving enkele onbe-
doe lde,  negat ieve gevo lgen. 
Zo zijn er jeugdhuizen die zich 
willen laten erkennen als drank-
gelegenheid, zodat daar verder 
kan gerookt worden. Deze erken-
ning brengt ook het recht op het 
schenken van sterke drank met zich 

mee. Eind 2008 werd over dit 
rookverbod gedebatteerd in het 
parlement. 

De deelnemers aan de voorberei-
dende rondetafel over kankerpreventie 
brachten de thema's 'blootstelling aan 
de zon' en 'beroepsrisico's die kanker 
kunnen veroorzaken' aan, maar in het 
plan is hiervan niets te vinden. Hoewel 
preventie een bevoegdheid is van de 
gemeenschappen, kan ook de federale 
overheid nog belangrijke maatregelen 
nemen op deze domeinen. De regle-
mentering over de kwaliteitscriteria en 
etikettering van zonneproducten is bij-
voorbeeld een federale bevoegdheid. 
De federale overheid zou ook produc-
ten met een lage beschermingsfactor uit 
de handel kunnen nemen of een duide-
lijke gebruiksaanwijzing verplichten. Er 
is ook weinig aandacht voor de band 
tussen milieu en kanker. Nochtans zijn er 
volgens milieudeskundigen voldoende 
aanwijzingen om aan te nemen dat 
milieuvervuiling een rol speelt in het ont-
staan van kanker6.

Het plan bevat verschillende relevante 
initiatieven over de behandeling van 
kanker, zoals de herwaardering van het 
multidisciplinair oncologisch consult en de 
opvang van personen met een zeldzame 
tumor. Maar het plan vertoont ook enkele 
tekorten. De behandeling van kanker is 
sinds 2003 georganiseerd op basis van 
zorgprogramma's. Elk algemeen zieken-
huis moet sindsdien een zorgprogramma 
oncologische basiszorg aanbieden dat 
gericht is op de diagnose en de minder 
complexe behandeling. Ziekenhuizen 
kunnen ook het gespecialiseerde zorg-
programma oncologie aanvragen, 
dat meer geavanceerde diagnostische 
mogelijkheden en een breder gamma 
behandelingsmogelijkheden biedt. In 
vergelijking met de basisprogramma's 
moeten de gespecialiseerde program-
ma's voldoen aan strengere eisen op 
het vlak van medische omkadering en 
infrastructuur. Zo moeten ze beschikken 
over verschillende artsen met de bijzon-
dere beroepstitel in de oncologie, een 
titel die aangeeft dat een arts over een 
grote oncologische kennis beschikt. 
Voor basisprogramma's bestaat die eis 
niet. Basisprogramma's en gespeciali-
seerde programma's werken verplicht 
samen11.

Prof. Simon Van Belle: 
'Het aantal artsen dat toege-
laten wordt tot een bepaalde 
specialisatie, bijvoorbeeld 
interne geneeskunde, is 
vastgelegd op basis van 
verouderde gegevens en niet 
op basis van de noden van 
de kankerzorg binnen vijf à 
tien jaar.'

Het is teleurstellend dat het kankerplan geen 

duidelijke keuze durft te maken voor de invoering 

van het rookverbod in cafés en dancings

De bestaande wetgeving met betrekking tot een rookverbod in open-
bare ruimtes, op de werkvloer en in de horeca zal 'geëvalueerd 
worden vooraleer ze eventueel uit te breiden tot een rookverbod in 
cafés', stelt het plan.
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Sinds het invoeren van deze zorg-
programma's moet de behandeling 
van kanker voldoen aan enkele kwa-
liteitscriteria. Een probleem is dat die 
kwaliteitscriteria, zoals de verplichting 
van multidisciplinair overleg of registratie, 
voorlopig niet gelden voor oncologische 
zorg buiten de ziekenhuizen. Het weg-
snijden van melanomen is een voorbeeld 
van oncologische zorg die buiten het zie-
kenhuis kan gebeuren. Het kankerplan zet 
op dit vlak geen stappen vooruit, stelt pro-
fessor Simon Van Belle (UZ Gent). Ook 
de erkenning van de kankerspecialisten 
blijft een pijnpunt. Voor de erkenning van 
chirurgen, gynaecologen, pneumolo-
gen, gastro-enterologen en urologen die 
gespecialiseerd zijn in kankerzorg moet 
een bijzondere beroepsbekwaamheid 
in de oncologie worden ingevoerd. Aan 
de toekenning van deze bekwaamheid 
en de erkenningscriteria wordt al enkele 
jaren gewerkt, voorlopig zonder resultaat. 
Simon Van Belle vreest dat de erkennings-
criteria uiteindelijk niet streng genoeg 
zullen zijn, zodat te veel niet gespeciali-
seerde artsen de bekwaamheid kunnen 
verwerven en kankerzorg kunnen blijven 
uitoefenen. Het kankerplan bevat geen 
initiatief met betrekking tot dit knelpunt. 

De toekomstige kwaliteit van de kankerzorg 
hangt sterk samen met de beschikbaar-
heid van voldoende gespecialiseerd 
oncologisch personeel. Momenteel wordt 
het artsenaanbod geregeld via de contin-

gentering, de wettelijke beperking van het 
aantal zorgverstrekkers dat toegang krijgt 
tot de uitoefening van de geneeskunde. 
Van Belle vraagt zich af of die contingen-
tering voldoende toekomstgericht is. Het 
aantal artsen dat toegelaten wordt tot 
een bepaalde specialisatie, bijvoorbeeld 
interne geneeskunde, is vastgelegd op 
basis van verouderde gegevens en niet 
op basis van de noden van de kankerzorg 
binnen vijf à tien jaar. Een goede planning 
vergt een inschatting van de toekomstige 
behoeften. Ook over deze uitdaging zegt 
het kankerplan niets.

Naast de medische behandeling beïn-
vloedt de psychosociale ondersteuning 
van mensen met kanker de levenskwaliteit 
tijdens en na de behandeling. Het kanker-
plan verliest de psychosociale steun niet uit 
het oog. Zo maakt initiatief 10 middelen 
vrij voor de aanwerving van maatschap-
pelijk werkers, oncopsychologen en 
gespecialiseerde verpleegkundigen. 

In 2009 start een onderzoeksproject 
om de effecten van een fysiek en psy-
chosociaal revalidatieprogramma op 
het herstel van borstkankerpatiënten 
te evalueren. Andere aspecten van de 

sociale reïntegratie na de kankerbe-
handeling zijn minder goed uitgewerkt. 
Kankerpatiënten kunnen na hun aan-
doening vaak moeilijk een verzekering 
afsluiten, maar hierover zegt het kan-
kerplan niets. Minister Onkelinx is zich 
nochtans bewust van deze problema-
tiek. In een artikel in Le Soir pleit ze 
voor maatregelen ter bevordering van 
de verzekerbaarheid van kankerpatiën-
ten7. Ook de reïntegratieproblematiek 
van kinderen of jongeren die genezen 
van kanker, komt niet aan bod. Zij wor-
stelen na de zware behandeling vaak 
met cognitieve, psychische en sociale 
gevolgen van de aandoening en de 
behandeling. In het onderwijs vinden 
ze hun plek niet altijd. Vaak is het ook 
moeilijk om later werk te vinden. 

Het kankerplan besteedt te weinig aan-
dacht aan de plaats van de thuiszorg. 
Virginie Huys, Seniorstafmedewerker 
van de dienst thuisverpleging van de 
Socialistische Mutualiteit, merkt op dat 
de huisarts wel wat aandacht krijgt, 
bijvoorbeeld bij initiatief 9, maar 
andere zorgverstrekkers, zoals thuisver-
pleegkundigen of gezinshelpsters, zijn 
afwezig in het kankerplan. Hoewel 
kankerpatiënten tijdens de behandeling 

veel meer tijd thuis doorbrengen dan in 
het ziekenhuis, is financiering voor psy-
chische hulp thuis niet voorzien. Ook de 
erkenningscriteria voor de titel van onco-
logisch verpleegkundige zijn op maat 
van het ziekenhuis geschreven. Geen 
enkele thuisverpleegkundige kan voldoen 
aan de gestelde eisen, bijvoorbeeld qua 
aantal uren dat een verpleegkundige 
moet werken bij oncologische patiënten. 
Initiatief 19 gaat over revalidatieprogram-
ma's binnen het ziekenhuis. Nochtans 
zouden veel mensen ook gebaat zijn met 
hulp in de thuissituatie om daar weer hun 
plan te leren trekken. 

Het kankerplan maakt terecht middelen 
vrij voor translationeel onderzoek (zie 
verder). Maar volgens professor Jan B. 
Vermorken (UZA) komt het onderzoek over 
lokale kankertherapieën als chirurgie en 

Het kankerplan verliest de psychosociale  

steun niet uit het oog

Het kankerplan besteedt te weinig aandacht 

aan de plaats van de thuiszorg

Hoewel kankerpatiënten tijdens de behandeling veel meer tijd 
thuis doorbrengen dan in het ziekenhuis, is financiering voor 
psychische hulp thuis niet voorzien.
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radiotherapie nu vaak in het vergeetboek 
terecht. De oproep om projecten voor 
translationeel onderzoek in te dienen, 
vermeldt moleculaire biologie, farmaco-
genomica en functionele of metabolische 
beeldvorming als onderzoeksdomeinen 
die in aanmerking genomen worden. 
Het kankerplan trekt deze vertekening dus 
niet recht. Maar Saskia Van den Bogaert 
(FOD Volksgezondheid) nuanceert dit. De 
oproep sluit projecten in verband met chi-
rurgie of radiotherapie niet uit. Er zijn ook 
enkele projectvoorstellen ingediend die 
met chirurgie of radiotherapie te maken 
hebben.

1.2 Een kosteneffectieve 
organisatie van de zorg

De uitvoering van het kankerplan hangt 
(onder andere) af van de beschikbaar-
heid van een voldoende groot budget. 
De regering maakte voor de uitvoering 
ervan een meerjarenenveloppe van 
380 miljoen euro vrij. Maar de bud-
getten die nu beschikbaar zijn voor 
de 32 initiatieven, volstaan niet altijd. 
Initiatief 23 gaat over de thuiszorgequi-
pes voor kinderen met kanker, die een 
onvervangbare brugfunctie vervullen 
tussen de ziekenhuis- en de thuiszorg. 
De equipes van het UZ Leuven en het 
UZ Gent hebben een jaarlijkse wer-
kingskost van 300.000 euro. In het 
plan is een verdubbeling voorzien 
van de huidige subsidie van 46.500 
euro per jaar. De equipes van Leuven 
en Gent blijven dus sterk afhankelijk 

van geld van goede doelen, zegt Ilse 
Van Ruysseveldt, coördinator van de 
Leuvense thuiszorgequipe. 

De vraag is of er altijd meer middelen 
nodig zijn om budgettaire problemen 
op te lossen. Vaak kan een kostenef-
fectievere organisatie van de zorg, 
die met het beschikbare budget zo 
efficiënt mogelijk probeert om te sprin-
gen, een oplossing bieden. Dat lijkt het 
geval voor de thuiszorgequipes voor 
kinderen. Professor Yves Benoit, kinder-
hemato-oncoloog aan het UZ Gent, 
heeft bedenkingen bij de voorstellen 
over de kinderoncologie in het kanker-
plan. Initiatief 12 voorziet de erkenning 
van acht kinderkankercentra in België. 
Maar volgens professor Benoit bieden 
vijf hoofdziekenhuizen voor kinderon-
cologie een betere garantie dat elk 
kind met kanker de meest geschikte 

therapie krijgt. Een werkgroep binnen 
de FOD Volksgezondheid kwam tot de 
conclusie dat eerst en vooral vijf hoofd-
ziekenhuizen voor kinderoncologie 
moeten worden versterkt. De kwaliteit 
van de kinderoncologische zorg staat 
of valt immers met de kwaliteit van die 
vijf centra. Als minister Onkelinx het 
voorstel van de werkgroep volgt, zou dit 
een efficiëntere inzet van middelen met 
zich meebrengen. De beschikbare mid-
delen zouden over minder kankercentra 
en minder thuiszorgequipes verdeeld 
moeten worden. Die beperking con-
centreert de expertise en zorgt voor 
een betere behandelingskwaliteit, stelt 
Benoit. Minister Onkelinx lijkt momenteel 
een denkspoor te volgen dat aansluit bij 
het voorstel van de werkgroep. Volgens 
Jean-Marc Close (kabinet-Onkelinx) 
wordt momenteel gedacht aan een 
structuur met twee niveaus. Er zouden vijf 
centra met een gespecialiseerd zorgpro-
gramma voor kinderoncologie erkend 
worden. Daarnaast zouden in andere 
ziekenhuizen ook pediatrische diensten 
erkend kunnen worden om kinderen met 
kanker te behandelen onder toezicht van 

een centrum met een gespecialiseerd 
zorgprogramma. De voorstellen over de 
kinderoncologie tonen aan dat het plan 
wat te snel is opgesteld. De analyse 
van de situatie zou soms beter kunnen. 
Initiatief 12 bijvoorbeeld voorziet twee 
bijkomende voltijdse verpleegkundigen 
voor elk kinderoncologisch centrum. 
Maar professor Benoit merkt op dat de 
patiëntenaantallen van de centra sterk uit-
eenlopen. Het is dus niet ernstig om elk 
centrum evenveel bijkomende verpleeg-
kundige ondersteuning te geven. 

Ook initiatief 30, over een haalbaar-
heidsstudie voor de bouw van een 
centrum voor hadrontherapie, roept 
vragen op in het kader van een 
kosteneffectieve inzet van middelen. 
Hadrontherapie is een kankerbehande-
ling die gebruik maakt van bestraling met 
versnelde protonen of koolstofionen.

Na een Health Technology Assessment 
besloot het Federaal Kenniscentrum 
voor de Gezondheidszorg (KCE) dat 
een investering in hadrontherapie ten 
laste van de ziekteverzekering niet te 
verantwoorden is, omdat voldoende 
betrouwbare wetenschappelijke 
bewijzen van klinische doeltref-
fendheid ontbreken. Investeren in 
de deze technologie kan wel om 
andere redenen, zoals het stimu-
leren van onderzoek en innovatie, 
maar dan moeten andere financi-
ele bronnen worden aangeboord. 
De beperkte groep van patiënten 
die in aanmerking komt voor een 
hadrontherapiebehandeling moet 
terechtkunnen in centra in het bui-
tenland. Overeenkomsten met die 
centra moeten een vlotte toegang tot 
de behandeling garanderen8. Die 
uitweg wordt nu al gebruikt. Ondanks 
de conclusie van het KCE voorziet 
het kankerplan een haalbaarheids-
studie voor de bouw en uitbating van 
een centrum voor hadrontherapie in 
België. Minister Onkelinx probeert 
voor de studie financiering te krijgen 

Ziekenhuizen vragen zich af of de financiering 

voor de psychosociale zorgverstrekkers 

verzekerd is op lange termijn
Prof. Jan B. Vermorken:  
'Het onderzoek over lokale 
kankertherapieën als 
chirurgie en radiotherapie 
komt vaak in het vergeetboek 
terecht.'
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via het Riziv. Het verzekeringscomité 
van het Riziv gaf een eerste keer een 
negatief advies over het gebruik van 
Riziv-middelen voor deze studie. Er 
is een werkgroep binnen het ver-
zekeringscomité opgericht om de 
financiering verder te onderzoeken9. 

In november 2008 kwam er een nieuwe 
vergadering over deze studie. Als het 
verzekeringscomité dan opnieuw nega-
tief oordeelde, zou minister Onkelinx 
niet langer aandringen op financiering 
door het Riziv, zegt Jean-Marc Close. 
De vraag is echter waarom het advies 
van het KCE hier niet wordt gevolgd. 
Dit is niet echt consequent met het prin-
cipe dat het kankerplan zelf aanhaalt: 
'De toegang tot medische technolo-
gieën voor allen veronderstelt dat men 
waakt over het weldoordachte gebruik 
van elke euro die men in de aankoop 
en het gebruik ervan investeert.' 

Initiatief 6 over een driejaarlijkse preven-
tieve gezondheidscontrole bij de huisarts 
kan op weinig enthousiasme rekenen 
bij de Frans- en Nederlandstalige huis-
artsenverenigingen en universitaire 
vakgroepen huisartsgeneeskunde, omdat 
deze maatregel niet wetenschappelijk te 
verantwoorden is. De ondersteuning van 
een permanente preventieve houding, 
bijvoorbeeld door de verplichting van 
een preventiemodule in het elektronisch 
medisch dossier, is veel efficiënter10.

Initiatief 10 van het kankerplan voor-
ziet een financiering van oncologisch 
verpleegkundigen, maatschappelijk 
werkers en oncopsychologen binnen 
de ziekenhuizen met een oncolo-
gisch zorgprogramma. Dit is erg 
belangrijk en komt tegemoet aan 
de jarenlange vraag, onder andere 
van de VLK, naar de financiering 
van de psychosociale support teams 
in de ziekenhuizen, die sinds 2003 
wettelijk verplicht zijn11. Vooral in zie-

kenhuizen die momenteel nog geen 
dergelijke medewerkers, hebben, 
kan deze financiering een belangrijk 
stap vooruit betekenen. Het Cédric 
Hèle-instituut (CHi) voor psychosoci-
ale oncologie (waarin psychosociale 
zorgverstrekkers vertegenwoordigd 
zijn van verschillende Vlaamse zie-
kenhuizen) juicht de aandacht en de 
extra middelen voor psychosociale 
oncologie toe. Maar ook hier rijst de 
vraag of de middelen op de meest 
efficiënte wijze worden verdeeld. 
Het plan voorziet de aanwerving 
van één oncopsycholoog per 250 
MOC's (multidisciplinaire oncolo-
gische consulten, waar overlegd 
wordt over de behandeling voor 
een patiënt), één oncoverpleeg-
kundige per 250 MOC's en één 
sociaal assistent per 500 MOC's. 
Het CHi en de VLK stellen zich 
vragen over deze verhoudingen. 
Oncoverpleegkundigen en sociaal 
assistenten verstrekken eerstelijns 
psychosociale zorg. Elke kankerpa-
tiënt heeft wel eens nood aan een of 
andere vorm van deze zorg, zoals 
informatie, hulp bij terugkeer naar de 
thuissituatie, emotionele steun, uitleg 
over beschikbare tegemoetkomingen. 
De oncopsycholoog verstrekt psycho-
sociale tweedelijnszorg, waar slechts 
een minderheid van de patiënten 
(25-30%) nood aan heeft. Maar de 
huidige financieringsregels houden 
 

te weinig rekening met die verhou-
dingen. De duurdere tweede lijn van 
psychologen wordt te veel versterkt in 
verhouding tot de goedkopere eerste 
lijn van verpleegkundigen en maat-
schappelijk werkers. Ziekenhuizen 
vragen zich volgens het CHi ook af 
of de financiering voor de psycho-
sociale zorgverstrekkers verzekerd is 
op lange termijn. De vrees bestaat 
dat de geldkraan na 2010 weer 
dichtgaat. Daardoor zijn ziekenhuis-

directies niet geneigd om volop te 
investeren in bijkomende psychoso-
ciale zorgverstrekkers. Maar volgens 
Saskia Van den Bogaer t (FOD 
Volksgezondheid) zal het perso-
neelskader voor psychosociale zorg 
voorzien in het kankerplan wellicht 
begin 2009 worden opgenomen in 
het KB op de oncologische zorgpro-
gramma's11. In dat geval is de kans 
wel groot dat de financiering ook na 
2010 blijft doorlopen.

Vooraanstaande kankerspecialisten 
als professor Marc Boogaerts (Leuvens 
Kanker Instituut), professor Simon Van 
Belle (UZ Gent) en professor Jacques 
De Grève (UZ Brussel) verwelkomen een 
uitbreiding van de middelen om psy-
chologen, onco-verpleegkundigen en 
datamanagers aan te werven, maar alle 
drie beklemtonen ze ook dat er nood is 
aan meer zekerheid over de financiering 
van deze initiatieven na 2010. 

1.3 Controle en opvolging

Een nauwkeurige opvolging van de 
impact van het kankerplan en meer 
algemeen van de kankerpreventie en 
-behandeling in ons land is nodig voor 
de evaluatie van het huidige kankerplan 
en de ontwikkeling van een volgende 
versie. Belangrijk in dit kader is initiatief 
31 om het Kankerregister te versterken. 
De bedoeling is onder andere om 
gegevens over de bevolkingsonder-
zoeken voor vroegtijdige opsporing 
van kanker en gegevens over milieu-
vervuiling te koppelen aan gegevens 
van de kankerregistratie. Daarnaast 
zal ook het Referentiecentrum voor 
Kanker een rol spelen bij de opvolging 
van de uitvoering van het kankerplan. 
Dit centrum krijgt onder andere de 
taak om de uitwisseling van informatie 
tussen de overheden en de ziekenhui-
zen te bevorderen. Een versterking 
van die gegevensuitwisseling is onder 
andere belangrijk om te controleren of 
de ziekenhuizen de middelen van het 
kankerplan ook effectief besteden aan 
de kankerzorg, stellen verschillende 
geraadpleegde professoren. 

Sommige ziekenhuisdirecties hebben 
de neiging om op papier in orde te zijn 
en het geld voor andere doeleinden te 

Zonder controle op het terrein is het niet duidelijk 

of de bijkomende verpleegkundigen  

en maatschappelijk werkers werkelijk  

worden ingezet in de kankerzorg
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gebruiken. De professoren De Grève, 
Van Belle en Boogaerts vrezen dat er 
onvoldoende controle zal zijn op de 
bestemming van het budget. Er wordt 
bijvoorbeeld extra geld vrijgemaakt in 
het kader van initiatief 10 voor verpleeg-
kundigen en maatschappelijk werkers. 
Zonder controle op het terrein is het niet 
duidelijk of dit personeel werkelijk wordt 
ingezet in de kankerzorg. Een voor-
waarde voor een effectieve controle is het 
bestaan van duidelijke criteria waaraan 
deze psychosociale zorgverstrekkers 
moeten voldoen en van richtlijnen die 
aangeven wat psychosociale zorg mini-
maal moet inhouden. De middelen zijn 
al beschikbaar sinds juli 2008, maar 
de erkenningsvoorwaarden zijn er nog 
niet. Enkele voorwaarden zullen wel-
licht opgenomen worden in het KB op 
de oncologische zorgprogramma's (zie 
boven). Misschien was het efficiënter 
geweest om eerst criteria en richtlijnen 
vast te leggen en te publiceren en pas 
dan financiering vrij te maken. 

1.4 Afstemming tussen de 
betrokken partijen 

Een goede samenwerking en afstem-
ming tussen de partijen betrokken bij de 
gezondheidszorg en het gezondheids-
zorgbeleid is een voorwaarde voor 
het welslagen van het kankerplan. Hier 
moet het Referentiecentrum voor Kanker  
een belangrijke rol gaan spelen. Dit 
centrum moet vooral de coördinatie en 
samenwerking bevorderen. Coördinatie 
is van belang op het gebied van de 
behandeling, maar ook op het gebied 
van het kankeronderzoek. Zo stelde pro-
fessor Marc Boogaerts (LKI) tijdens zijn 
uiteenzetting bij de voorstelling van het 
kankerplan dat er nood is aan een inven-
tarisatie en coördinatie van het klinisch, 
fundamenteel, translationeel en psycho-
sociaal onderzoek, om de schaarse 
middelen optimaal in te zetten. 

Een coördinatieprobleem dat in de 
Belgische gezondheidszorg wel vaker 
opduikt, wordt veroorzaakt door de 
bevoegdheidsverdeling tussen de 
gemeenschappen en de federale 
staat. De federale staat kan eigenlijk 
geen omvattend kankerplan opstel-
len, omdat de gemeenschappen 
bevoegd zijn voor onderdelen van 

het volksgezondheidsbeleid, zoals 
het preventiebeleid. Dit verklaart mee 
de onvolledigheid van het plan op het 
vlak van preventie. Maar ook voor 
preventie kunnen de gemeenschap-
pen zelden een beleid voeren zonder 
overleg met de federale overheid, 
bijvoorbeeld omdat het Riziv nog een 
federale instelling is. Voor veel onder-
delen van de kankerpreventie moeten 
de gemeenschappen en de federale 
overheid dus samenwerken. Daarom 
houden de verschillende regeringen 
enkele malen per jaar een intermini-
steriële conferentie. Jean-Marc Close 
wijst erop dat deze conferentie op 
11 maart 2008 een permanente 
werkgroep oprichtte waarin de 
gemeenschappen en de federale over-
heid overleggen over de uitvoering 
van het kankerplan. Het kankerplan 
stelt dat alcohol, voeding, milieu, 
vaccinatie- en screeningsprogram-
ma's voor de vroegtijdige opsporing 
van kanker op dit overleg aan bod 
moeten komen. Een eerste resultaat 
van dit overleg is een gemeenschap-
pelijke verklaring van de verschillende 
ministers van Volksgezondheid over 
het toekomstige alcoholbeleid12. 
De werkgroep buigt zich ook over 
de organisatie van de bevolkings-
onderzoeken naar darmkanker en 
baarmoederhalskanker. 

Dirk Dewolf (Kabinet van de Vlaamse 
minister van Welzijn, Volksgezondheid en 

Gezin Steven Vanackere) heeft toch enkele 
bedenkingen bij de manier waarop het 
overleg nu verloopt. Vertegenwoordigers 
van de Vlaamse overheid waren uitgeno-
digd op de rondetafels ter voorbereiding 
van het kankerplan, maar slechts als deel-
nemer tussen de anderen. De federale 
minister van Volksgezondheid bepaalde 
volledig zelf de inhoud van het plan. Dit 
is een wat vreemde manier van werken. 
Aangezien de gemeenschappen ver-
antwoordelijk zijn voor kankerpreventie 
– Vlaanderen heeft hiervoor gezondheids-
doelstellingen opgesteld – zouden zij 
moeten kunnen uitstippelen wat er in 
het kankerplan komt met betrekking tot 
preventie. 

Niettegenstaande het bestaan van 
de permanente werkgroep, heeft Dirk 
Dewolf de indruk dat er bij de uitvoe-
ring van het plan te weinig overleg is 
met de gemeenschappen. Zo vindt hij 
het vreemd dat er federale vacatures 
verschijnen voor het Referentiecentrum 
voor Kanker waaruit blijkt dat dit 
centrum deskundigen wil aanwerven 
inzake kankerpreventie om het kanker-
beleid van de overheid te ondersteunen. 
Afstemming met de Vlaamse overheid 
daarover is er niet geweest.

2. De initiatieven 
van 2008
Het kankerplan voorzag de uitvoering 
van 14 van de 32 initiatieven in 2008. 
Aan de hand van deze 14 initiatieven 
gaan we na of de uitvoering van het 
plan op schema zit. We proberen ook 
een idee te geven van de doelmatig-
heid van de initiatieven: zullen ze tot 
een betere gezondheid en een beter 
psychosociaal welzijn leiden, tegen 
een redelijke prijs? Wetenschappelijk 
onderzoek en de inschatting van des-
kundigen ter zake zijn de leidraad.

Initiatief 1:  
terugbetaling van de 
raadplegingen voor hulp 
bij tabaksontwenning

Volgens het kankerplan zouden alle 
rokers 30 euro terugbetaald krijgen 
voor een eerste raadpleging bij een 

Prof. Marc Boogaerts: 
'Er is nood aan een inventari-
satie en coördinatie van 
het klinisch, fundamenteel, 
translationeel en psycho-
sociaal onderzoek, om de 
schaarse middelen optimaal 
in te zetten.'
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tabakoloog. Daarna zou er nog een 
terugbetaling zijn van 20 euro (30 
euro voor zwangere vrouwen) per 
raadpleging bij een tabakoloog, 
met een maximum van acht raadple-
gingen. Professor Hedwig Boudrez, 
tabakoloog en docent gezondheids-
psychologie verbonden aan het UZ 
Gent, juicht dit initiatief toe. De tus-
senkomst verlaagt de drempel om 
rookstopsessies te volgen, al zal de 
roker wel een remgeld blijven betalen. 
Jean-Marc Close hoopt dat de terug-
betaling in orde komt voor het einde 
van het eerste semester van 2009. Er 
is wat vertraging, onder andere omdat 
er in het parlement verzet is tegen het 
feit dat tabakologen die niet noodza-
kelijk artsen zijn, Riziv-geld krijgen13. 
Er waren ook kritische vragen omdat 
heel weinig mensen de al bestaande 
terugbetalingsregeling voor zwan-
gere vrouwen gebruiken, wat twijfels 
oproept over de noodzaak van een 
uitbreiding van de terugbetaling voor 
rookstop. Die kritiek negeert het feit dat 
de campagne om deze terugbetaling 
bekend te maken, weinig succesvol 
was. Aan de details van de terugbe-
talingsregeling wordt nu nog gewerkt. 
Volgens Boudrez moet er ook een 
terugbetaling komen voor rokers die 
na een reeks sessies hervallen zijn. 
Dr. Michiel Callens (van de medische 
directie van de CM) wijst erop dat 
sommige tabakologen rookstopsessies 
geven aan groepen rokers. Voor die 
groepstherapie zou er ook een terug-
betaling moeten komen. 

Ook professor Boudrez ziet tot nu toe 
erg weinig zwangere rokende vrouwen 
in zijn praktijk. Het zou kunnen dat zij 
niet op de hoogte zijn van het bestaan 
van de rookstopsessies of de terugbe-
taling. Maar het zou ook kunnen dat 
vrouwen die tijdens de zwangerschap 
blijven roken, behoren tot een harde kern 
van zware rooksters die niet de intentie 
hebben om te stoppen. Aangezien de 
bekendheid van de maatregel wel-
licht een deel van het probleem is, 
moet de nieuwe terugbetalingsregeling 
gepaard gaan met een informatie-
campagne. Die moet georganiseerd 
worden door de gemeenschappen. 
Gezondheidsbevordering is, volledig 
terecht, een gemeenschapsbevoegd-
heid. Informatiecampagnes maken 
gebruik van de massamedia, die 
opereren op het niveau van de gemeen-
schappen. Een goede vertrouwdheid 
met die media (bijvoorbeeld: kennis 
van bekende Vlamingen of Walen die 
in de campagne een rol kunnen spelen) 
vergroot de kans op slagen.

Initiatief 1 voorziet ook de versterking 
van de controles op de tabakswetge-
ving door de FOD Volksgezondheid. 
De tabakscontroledienst van de FOD 
heeft daarom bij minister Onkelinx 
een voorstel ingediend om de con-
troles bij jongeren te versterken. Dit 
voorstel omvat drie speerpunten. 
Ten eerste het verkoopsverbod aan 
min-16-jarigen. Ten tweede sensibili-
seren en gegevens verzamelen over 
het rookgedrag van min-16-jarigen: 
waar raken zij nog aan tabak? Waar 
kunnen ze nog roken? De controle-
dienst hoopt zo gerichter te kunnen 
controleren. Er komen meer controles 
op het rookverbod in scholen, jeugd-
cafés, jeugdhuizen en lokalen van 
jeugdbewegingen. Een derde aan-
dachtspunt is reclame en marketing 
die zich specifiek naar jongeren richt. 
Die reclame maakt steeds minder 
gebruik van de klassieke kanalen en 
meer en meer van specifieke technie-
ken zoals opvallende verkoopstands 
op fuiven en festivals en directe mar-
keting, waarbij klanten e-mailberichten 
van tabaksfabrikanten ontvangen. 
Om die bijkomende controles uit te 
voeren, stemde minister Onkelinx in 
met de tijdelijke aanwerving van zes 
controleurs. 

Initiatief 3:  
uitbreiding van de leef-
tijdscategorie voor vac-
cinatie tegen het humaan 
papillomavirus voor 
meisjes van twaalf tot 
achttien jaar

Het kankerplan wilde de terugbeta-
ling van het vaccin tegen het humaan 
papillomavirus (HPV) uitbreiden van alle 
meisjes tussen twaalf en vijftien tot alle 
meisjes tussen twaalf en achttien jaar. 
De kostprijs van de vaccinatie voor 
de meisjes tussen zestien en achttien 
zal daardoor dalen van 412 tot 32 
euro (21,6 euro voor wie geniet van 
de verhoogde tegemoetkoming). De 
terugbetaling ging in op 1 december 
2008. Volgens professor Pierre Van 
Damme (Centrum voor de Evaluatie van 
Vaccinaties, Universiteit Antwerpen) is 
de uitbreiding een belangrijke maatre-
gel, maar de overheid zou dit dossier 
op een veel betere manier kunnen aan-
pakken. Volgens de aanbeveling van 
de Hoge Gezondheidsraad van 2007 
zou er systematisch een jaarcohorte 
van meisjes van elf-twaalf jaar gevac-
cineerd moeten worden. Daarom is er 
nood aan een georganiseerde vacci-
natiecampagne, waarbij de huisarts, 
de schoolarts en de pediater het vaccin 
gratis kunnen toedienen. Enkel zo wordt 
een voldoende hoge vaccinatiegraad 
gehaald. Deze aanpak zorgt er bij-
voorbeeld voor dat in België 90% van 
de doelgroep gevaccineerd is tegen 
hepatitis B, terwijl Frankrijk en Duitsland 
maar 30% halen. Bovendien start een 
algemene vaccinatie met een openbare 
aanbesteding door de gemeenschap-
pen, wat de prijs van het vaccin doet 
dalen. Daardoor kunnen voor hetzelfde 
bedrag veel meer meisjes gevaccineerd 
worden14. Bij een algemeen vac-
cinatieprogramma zoals de hepatitis 
B-vaccinatie, nemen de gemeenschap-
pen één derde en de federale overheid 
twee derde van de door de gemeen-
schappen onderhandelde kostprijs 
voor de vaccins op zich. In juni 2008 
slaagde de Interministeriële Conferentie 
er echter niet in om een beslissing te 
nemen over een algemeen vaccinatie-
programma tegen het papillomavirus. 
De beslissing werd daardoor uitgesteld 
tot eind 2008. Volgens Jean-Marc 
Close is iedereen het eens over de prin-

Prof. Hedwig Boudrez: 
'Er moet ook een terugbeta-
ling komen voor rokers die 
na een reeks sessies herval-
len zijn.'
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cipes van een vaccinatiecampagne. De 
oorzaak van het uitstel zijn budgettaire 
problemen bij de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommiss ie, die 
verantwoordelijk is voor vaccinatiecam-
pagnes in het Brussels Gewest, en bij 
de Franse Gemeenschap. Zo is ook 
voor Vlaanderen de kans verkeken om 
al in september 2009 te starten met 
een algemene vaccinatiecampagne. 
Volgens Dirk Dewolf moet dit in de 
toekomst vermeden worden door de 
gemeenschappen meer onafhankelijk-
heid te geven bij het uitwerken van hun 
gezondheidsbeleid. Een gemeenschap 
die een vaccinatieprogramma wil 
opstarten, moet onafhankelijk van de 
andere gemeenschappen een overeen-
komst met het Riziv kunnen sluiten. Nu 
al kunnen de gemeenschappen eigen 
accenten leggen bij de organisatie 
van bevolkingsonderzoeken. Voor het 
bevolkingsonderzoek naar darmkanker 
zal Vlaanderen in 2009 starten met 
een pilootproject in het Antwerpse. De 
Franse Gemeenschap begint meteen 
met een bevolkingsonderzoek bij de 
hele bevolking. Het kabinet van minis-
ter Vanackere verzet zich tegen een 
oplossing waarbij het Riziv de kost van 
de vaccinatiecampagne volledig zou 
dragen. Dit zou neerkomen op een 
feitelijke herfederalisering van het vac-
cinatiebeleid. Een cofinanciering door 
het federale niveau, eventueel voor 
meer dan twee derde van de kostprijs, 
is wel mogelijk, maar de gemeenschap-
pen moeten de overheidsopdracht voor 
de openbare aanbesteding blijven uit-
schrijven en instaan voor de distributie 
van de vaccins. De Interministeriële 
Conferentie zat opnieuw samen op 
8 december 2008 om een uitweg te 
zoeken.

Initiatief 4: 
verbetering van opspo-
ring en vroegtijdige diag-
nose van borstkanker

Het kankerplan probeert de vroeg-
tijdige opsporing van borstkanker 
te versterken met twee maatrege-
len. Ten eerste, als vrouwen die 
deelnemen aan het bevolkingson-
derzoek naar borstkanker te horen 
krijgen dat er misschien iets aan 
de hand is, zullen de vervolgon-

derzoeken zoals de echografie, de 
kernspintomografie (of MRI-scan) 
en de borstpunctie gratis zijn. Ten 
tweede, vrouwen met een verhoogd 
risico op borstkanker zullen gratis 
een borstonderzoek bestaande uit 
echografie en mammografie kunnen 
ondergaan. 

Professor Er ik Van L imbergen 
(Leuvens Universitair Centrum voor 
Kankerpreventie), die het standpunt van 
de Vlaamse screeningscentra vertolkt, 
schaart zich achter de doelstelling van 
het kankerplan om de deelname aan 
het bevolkingsonderzoek naar borst-
kanker op te krikken. Vrouwen tussen 
50 en 69 jaar kunnen om de twee 
jaar hun borsten laten onderzoeken 
door middel van een gratis mammo-
grafie. Om dit bevolkingsonderzoek 
als succesvol te kunnen beschouwen, 
is een participatiegraad van ten minste 
70% noodzakelijk. Vlaanderen haalde 
in de jaren 2004-2005 een participa-
tiegraad van 37%. In Wallonië (8,8%) 
en Brussel (6,6%) lag de participatie 
heel wat lager15. Vooral in Wallonië 
en Brussel zijn er nog te veel vrouwen 
die zich preventief laten onderzoeken 
door middel van de zogenaamde 
diagnostische mammografie in com-
binatie met een echografie. Die 

diagnostische mammografie biedt voor 
preventiedoeleinden echter minder 
kwaliteitsgaranties. Bovendien is echo-
grafie geen geschikt instrument voor de 
vroegtijdige opsporing van borstkanker 
bij vrouwen tussen 50 en 69 jaar. 

Sommige vrouwen kunnen niet 
terecht in het bevolkingsonderzoek 
omdat ze een verhoogd risico op 
borstkanker hebben. Zij moeten 
al op jongere leeftijd gescreend 
worden en kunnen beter elk jaar een 
preventief onderzoek laten uitvoeren 
dat bestaat uit een mammografie 
aangevuld met een kernspintomo-
grafie en een echografie. Professor 
Guido Van Hal (coördinator van het 
screeningscentrum Antwerpen) en 
Erik Van Limbergen steunen dit gratis 
preventief onderzoek voor vrouwen 
ui t  de verhoogde r is icogroep. 
Maar het is wel belangrijk om deze 
groep vrouwen met een verhoogd 
risico heel duidelijk af te bakenen 
en een correcte toepassing van de 
afgesproken criteria te garanderen, 
door middel van een gevalideerde 
procedure voor risicoanalyse. Zo 
vermijd je dat vrouwen die thuisho-
ren in het bevolkingsonderzoek door 
middel van een tweejaarlijkse mam-
mografie het uitgebreide jaarlijkse 
preventieve onderzoek krijgen. Net 
zoals nu al het geval is in het bevol-
kingsonderzoek naar borstkanker, 
moet er ook een strenge kwaliteits-
controle komen op de artsen en 
instellingen die het preventief onder-
zoek uitvoeren bij vrouwen met een 
verhoogd risico. Die artsen moeten 
een gespecialiseerde opleiding 
krijgen en jaarlijks een minimum 
aantal kernspintomografieën van de 
borst interpreteren. Er is ook nood 
aan een fysisch-technische controle 
van de apparatuur.

Ook het gratis maken van de ver-
volgonderzoeken voor vrouwen bij 
wie in het bevolkingsonderzoek 
een verdacht letsel is gevonden, 
krijgt steun. Van Hal wijst erop dat 
het bevolkingsonderzoek gezonde 
vrouwen motiveert om zich te laten 
onderzoeken. Als het onderzoek 
dan een verdacht letsel ontdekt, 
krijgen gezonde mensen door een 
overheidsinterventie het etiket van 

Prof. Erik Van Limbergen:  
'Ik schaar me achter de 
doelstelling van het kanker-
plan om de deelname aan 
het bevolkingsonderzoek 
naar borstkanker op te 
krikken.'
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zieke opgekleefd. Er valt daarom 
iets te zeggen voor een integrale 
terugbetaling van de vervolgonder-
zoeken, die moeten uitmaken of de 
screeningsmammografie al dan niet 
terecht een alarmerend resultaat gaf. 
Van Limbergen voegt hieraan toe dat 
gratis vervolgonderzoeken vrouwen 
belonen die in het bevolkingsonder-
zoek stapten, wat de deelnamecijfers 
kan opdrijven. Een voorwaarde is 
wel dat de gratis vervolgonderzoe-
ken niet gelden voor vrouwen die 
een diagnostische mammografie 
kregen.

Volgens Rob Van Den Oever (CM) 
werkt de technisch-geneeskundige 
raad van het Riziv momenteel aan 
een voorstel om deze maatregelen 
in de praktijk om te zetten. Er komt 
een gratis mammografie of MRI-scan 
in combinatie met een echografie. 
De gratis punctie die werd vermeld 
in het kankerplan, is niet voorzien 
in dit voorstel. De radioloog kan 
deze gratis onderzoeken uitvoeren 
bij patiëntes met een hoog risico 
en bij de opvolging van een ver-
dachte screeningsuitslag. Over de 
afbakening van de groep van risi-
copatiënten en de artsen die deze 
prestatie mogen aanrekenen (enkel 
radiologen, of ook gynaecologen) 
wordt nog gediscussieerd. Van Den 
Oever verwacht een terugbetaling 
niet voor einde 2009. Close hoopt 
op half 2009. 

Initiatief 11: 
financiering van een data-
manager in het kader van 
de oncologische zorgpro-
gramma's

Ziekenhuizen met een zorgpro-
gramma oncologie kunnen vanaf 
1 juli 2008 financiering krijgen 
voor het aanwerven van een data-
manager. De datamanager is 
verantwoordelijk voor de registratie 
van gegevens over de kankerdiag-
noses in het ziekenhuis. Hij evalueert 
de opvolging van de beslissingen 
van de multidisciplinaire oncologi-
sche consulten (MOC's) en van de 
aanbevelingen van het oncologisch 
handboek. Ziekenhuizen kunnen 
per 1000 MOC's een voltijdse 
datamanager aanwerven. Er is 
een totaal budget van 3,6 miljoen 
euro voorzien. De financiering ging 
in op 1 juli 2008. Volgens dokter 
Liesbet Van Eycken, directeur van 
het Kankerregister, zijn deze data-
managers erg belangrijk voor de 
wetenschappelijke geloofwaardig-
heid van het Kankerregister. Tot nu 
toe was het Kankerregister afhan-
kelijk van de behandelende artsen, 
die over weinig tijd beschikken om 
het formulier van de kankerregistra-
tie in te vullen. Een datamanager 
kan zorgen voor een volledige regi-
stratie in het hele ziekenhuis, wat nu 
nog een zwak punt is in heel wat 
Belgische ziekenhuizen. Door de 

aanwezigheid van een datama-
nager krijgt het Kankerregister een 
duidelijk aanspreekpunt in de zie-
kenhuizen. De beschikbaarheid van 
één datamanager per 1000 MOC's 
laat toe om hoge kwaliteitseisen 
te stellen aan de datamanagers. 
Daartoe behoren een goede startop-
leiding en een jaarlijkse bijscholing. 
Het Kankerregister zal volgens de 
omzendbrief die opleiding geven. 
Maar om de kwaliteit van de kan-
kerregis t rat ie te optimaliseren, 
zou het Kankerregister nog verder 
moeten kunnen gaan, zegt Liesbet 
Van Eycken. Het moet de datama-
nagers de nodige ondersteuning 
kunnen bieden. Dit betekent dat 
het register mee de inhoud van 
de opleiding bepaalt, kwaliteits-
controles uitvoert en een uniforme 
regis t rat iemethode nast reef t  in 
samenwerking met de verantwoor-
delijke artsen in de ziekenhuizen en 
de datamanagers. De codering van 
de gegevens en de communicatie 
met het Kankerregister zouden ook 
elektronisch moeten gebeuren. Als 
de overheid hieromtrent regels wenst 
vast te leggen, is een samenwerking 
met het Kankerregister noodzakelijk. 
In het Kankerregister is de nodige 
expertise aanwezig om deze voor-
waarden goed te omschrijven, zegt 
Liesbet Van Eycken. Het was nog 
efficiënter geweest om de regels 
vast te leggen voor de start van de 
financiering.

Initiatief 14: 
erkenning van de titel van 
oncologisch verpleegkun-
dige

De oncologie heef t  nood aan 
gespecialiseerd verpleegkundig 
personeel. Daarom moet de onco-
logisch verpleegkundige wettelijk 
erkend worden, stelt het kanker-
plan. Het KB over de erkenning 
van de oncologisch verpleegkun-
digen is eind 2008 verschenen, 
binnen de door het kankerplan 
gestelde deadline. Dat KB houdt 
voldoende rekening met de ver-
zuchtingen van de Vereniging voor 
Verpleegkundigen Radiotherapie 
en  Onco log i e  ( VVRO) ,  zeg t 

Dr. Liesbet Van Eycken, directeur van het Kankerregister:  
'Door de aanwezigheid van een datamanager krijgt het Kanker-
register een duidelijk aanspreekpunt in de ziekenhuizen.'
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Sven Dhaese, voorzit ter van de 
VVRO. De vereniging had ook 
een beroepst i tel voor radiothe-
r apeu t i s ch  ve rp l eegkund igen 
gevraagd.

Hoewel het kankerplan deze titel 
niet vermeldt, lijkt er ook hiervoor 
schot in de zaak te zitten, zegt Sven 
Dhaese. De Beroepsvereniging van 
Ar tsen-Radiotherapeuten (BVRO) 
werkt aan een advies in verband 
met de erkenningscriteria van een 
radiotherapieafdeling, bedoeld voor 
de overheid. Dit advies voorziet 
ook de aanwezigheid van ver-
pleegkundigen met een bijkomende 
opleiding. Dit kan een hefboom zijn. 
Minister Onkelinx heeft in verband 
met de ti tel van radiotherapeu-
tisch verpleegkundige een advies 
gevraagd aan de Nationale Raad 
voor Verpleegkunde. 

Initiatief 15: 
verbetering van 
de dekking van de 
geneesmiddelen tegen 
kanker door de verplichte 
ziekteverzekering

De snelle beschikbaarheid en toe-
gankelijkheid van nieuwe, efficiënte 
kankerbehandelingen is een prio-
riteit voor de VLK. Het kankerplan 
bevat enkele maatregelen om de 
terugbetaling van nieuwe kankerge-
neesmiddelen te verbeteren. Het zijn 
veeleer ad-hocingrepen. Een diep-
gaande reflectie over methodes om 
nieuwe kankerbehandelingen in de 
toekomst betaalbaar en toegankelijk 
te houden, ontbreekt vooralsnog. 

Het kankerplan stelde de terugbetaling 
van drie nieuwe kankergeneesmid-
delen in het vooruitzicht. Het ging 
om Avastin, een behandeling voor 
gemetastaseerde darmkanker, de 
intraveneuze vorm van Busilvex, 
een middel tegen leukemie dat nu 
al in poeder- en capsulevorm op de 
markt is, en Mabthera, een genees-
middel voor bepaalde vormen van 
lymfoom. Avastin wordt terugbetaald 
sinds december 2008. Busilvex 
via infuus is sinds 1 oktober 2008 
terugbetaald bij kinderen onder de 

achttien jaar, als voorbereidende 
behandeling voor een conventionele 
hematopoëtische stamceltransplanta-
tie16. De terugbetaling van Mabthera 
is geweigerd door de minister van 
Begroting. De producent moet de 
terugbetalingsprocedure opnieuw 
doorlopen. Daardoor is de terug-
betaling met minstens een half jaar 
uitgesteld. Dit uitstel is niet alleen een 
gevolg van de moeilijke budgettaire 
situatie van de federale overheid, 
maar ook van de zeer hoge prijzen 
die de producenten vragen voor 
nieuwe kankergeneesmiddelen. Een 
andere maatregel in het kankerplan 
wilde mannen toegang verschaffen 
tot antikankergeneesmiddelen die 
momenteel enkel worden terugbe-
taald aan vrouwen met borstkanker. 
Volgens Jean-Marc Close zal dit 
geregeld worden via het Bijzonder 
Solidariteitsfonds van het Riziv, dat 
tussenkomt voor dure behandelingen 
die normaal niet terugbetaalbaar 
zijn, omdat het gaat om een inno-
vatie, een zeldzame toepassing van 
een verstrekking of een zeldzame 
aandoening. Over de werking van 
dit fonds waren in het verleden 
wel klachten. Een aanvraag bij 
het fonds zorgde voor een zware 
administratieve belasting. De beslis-
singsprocedure duurde lang en was 
weinig transparant. Het valt af te 
wachten of mannen met borstkanker 
betere ervaringen zullen hebben. 

De ziekenfondsen en kankerspecialis-
ten maken zich heel wat zorgen over 
de toekomstige betaalbaarheid van 
nieuwe kankergeneesmiddelen. Rob 
Van Den Oever (CM) beschouwt deze 
nieuwe middelen, omwille van de 
hoge kostprijs, als een bedreiging voor 
onze ziekte- en invaliditeitsverzekering. 
Ivan Van der Meeren (Socialistische 
Mutualiteiten) denkt dat het erg moei-
lijk is om alle middelen die nu of in de 

nabije toekomst op de markt komen, te 
vergoeden. Er moeten keuzes gemaakt 
worden en alle betrokken partijen (zie-
kenfondsen, overheid, artsen en de 
farmaceutische firma's) moeten hun ver-
antwoordelijkheid opnemen. Jacques 
De Grève (UZ Brussel) wijst erop dat 
er nood is aan de ontwikkeling van 
nieuwe instrumenten om de toegankelijk-
heid en de betaalbaarheid van nieuwe 
kankergeneesmiddelen te garanderen. 
Een voorbeeld daarvan is het systeem 
van risk sharing. De terugbetalende 
overheid en de firma's sluiten op basis 
van onvolledig bewijsmateriaal over 
een medicament een terugbetalings-
overeenkomst. De kostprijs van het 
middel wordt verdeeld tussen de firma 
en de overheid. De terugbetalingsover-
eenkomst kan dan later uitgebreid of 
teruggeschroefd worden op basis van 
bijkomend bewijsmateriaal over de 
werkzaamheid van het geneesmid-
del17. Volgens professor Vermorken 
(UZA) zijn de terugbetalingscriteria van 
een geneesmiddel nu te sterk gestuurd 
door de farmaceutische industrie. Een 
grotere inbreng van de artsen zou 
voor besparingen kunnen zorgen. Nu 
beslist de producent van een genees-
middel voor welke aandoeningen hij 
een registratieaanvraag indient bij het 
European Medicines Agency (EMEA), 
de instelling die de toestemming geeft 
om nieuwe medicatie op de markt 
te brengen. De producent beslist 
ook over de terugbetalingsaanvraag 

bij de Commissie Tegemoetkoming 
Geneesmiddelen, de Belgische exper-
tencommissie die de minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid 
adviseert over de terugbetaling van 
nieuwe geneesmiddelen. Vermorken 
meent dat de artsen in dit proces een 
grotere inbreng moeten hebben. Zij 
hebben er immers minder belang bij 
dat het gebruik van een nieuw genees-
middel gemaximaliseerd wordt. Artsen 

Ivan Van der Meeren (Socialistische Mutualiteit): 

'Het is erg moeilijk om alle middelen  

die nu of in de nabije toekomst op de markt 

komen, te vergoeden.'
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zouden dan ook kunnen zorgen voor 
een meer doelgerichte terugbetaling, 
een terugbetaling voor de groep van 
kankerpatiënten die werkelijk baat 
heeft bij het nieuwe geneesmiddel. 
Om hier vooruitgang te boeken, mag 
ook het Europese niveau niet uit het 
oog verloren worden, zegt Jacques 
De Grève. EMEA kan bepaalde voor-
waarden opleggen aan de klinische 
studies waarmee producenten hun 
nieuwe medicament testen. EMEA zou 
bijvoorbeeld kunnen verplichten om 
in de klinische studies ook op zoek 
te gaan naar biomerkers – geneti-
sche kenmerken van patiënten die 
voorspellen wie baat zal hebben bij 
een geneesmiddel en wie niet. Als 
er biomerkers beschikbaar zijn, kan 
de nieuwe behandeling veel beter 
worden afgestemd op patiënten die 
er werkelijk iets aan hebben, zodat 
de terugbetalende overheid geld kan 
besparen. 

De grote impact van de industrie op de 
terugbetalingscriteria betekent ook dat 
de terugbetaling niet altijd beantwoordt 
aan geneeskundige ontwikkelingen, 
zegt professor Vermorken. Soms ont-
dekken artsen nieuwe toepassingen 
van bestaande geneesmiddelen. De 
producent is dan echter vaak niet 
meer geneigd om te investeren in de 
klinische studies die een uitbreiding 
van de registratie of de terugbetaling 
onderbouwen, bijvoorbeeld omdat het 
patent op het geneesmiddel vervallen 
is en er dus niet veel meer mee te ver-
dienen valt. Een regeling waarbij de 
artsen op dat moment zelf een terugbe-
talingsaanvraag kunnen doen, zou een 
stap vooruit zijn. Hierbij hoort dan ook 
overheidssteun voor de noodzakelijke 
klinische studies. 

H e t  F e d e r a a l  A g e n t s c h a p 
v o o r  G e n e e s m i d d e l e n  e n 
Gezondheidsproducten (FAGG) zal 
volgens het kankerplan een analyse 
uitvoeren van de verschillen in 
terugbetalingsvoorwaarden, -snel-
heid en -procedure tussen België 
en de buurlanden. Dit zal hope-
lijk leiden tot een meer uitgewerkt 
geheel van aanbevelingen om de 
nieuwe kankergeneesmiddelen in 
België snel toegankelijk te maken 
voor elke kankerpatiënt die er nood 

aan heeft, zonder dat die middelen 
te veel druk zetten op de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering. 

Initiatief 17:  
structurele steun aan de 
celbanken en eenheden 
voor celtherapie met 
hematopoëtische stamcel-
len en navelstrengbloed

Kwaadaardige bloedziekten als 
leukemie worden behandeld met che-
motherapie die het zieke beenmerg 
volledig vernietigt. Toediening van 
gezonde stamcellen van een donor 
kan het beenmerg heropbouwen. De 
stamcellen worden geoogst uit het 
beenmerg of bloed van een volwas-
sen donor of uit navelstrengbloed. Om 
de kans op verenigbaarheid tussen 
donor en patiënt te verhogen, hebben 
ziekenhuizen in binnen- en buitenland 
stamcelbanken en, sinds het midden 
van de jaren '90, navelstrengbloed-
banken opgericht. De gegevens van 
die databanken zijn opgenomen in 
een internationaal computernetwerk, 
zodat een arts wereldwijd kan zoeken 
naar een donor voor zijn patiënt. 
Ondanks de hoge kosten voor de 
infrastructuur en de kwaliteitscontroles 
van deze stamcelbanken, was er tot 
voor kort in België geen subsidiëring 
voorzien. Zij draaiden dan ook volle-

dig op geld van goede doelen18. Het 
kankerplan maakt voor het eerst een 
structurele basissteun vrij voor stam-
celbanken, vanaf 1 januari 2009. 
Volgens professor Marc Boogaerts 
van het Leuvens stamcelinstituut, is dit 
een belangrijke eerste stap, maar de 
financiering voor de navelstrengbloed-
bank moet wel nog stijgen. De opslag 
van één navelstrengbloedstaal kost 
1000 euro. Voor een ziekenhuis met 
een stamcelbank en een navelstreng-
bloedbank is ongeveer 350.000 
euro voorzien. Als de Leuvense bank 
dit hele bedrag aan navelstreng-
bloed zou besteden, kan zij elk jaar 
350 bijkomende stalen opslaan. 
Daarmee kan zij haar leiderspositie 
op wereldvlak niet behouden. De 
Leuvense navelstrengbloedbank bezit 
zowat 9000 stalen, maar moet naar 
20.000 om op wereldvlak te kunnen 
blijven meespelen. Een grote bank is 
van belang om de kans te verhogen 
dat er voor Belgische autochtone 
patiënten snel een verenigbare donor 
gevonden wordt. De compatibili-
teitskansen zijn het grootst binnen 
de eigen bevolkingsgroep. Wie 
een buitenlandse donor nodig heeft, 
moet bovendien aanzienlijke bedra-
gen (zowat 19.500 euro) betalen. 
Binnenlands navelstrengbloed is 
gratis. Ook voor allochtonen is een 
grotere, en dus diversere, databank 
belangrijk. Voor hen is de kans immers 

De Leuvense navelstrengbloedbank bezit zowat 9000 stalen, maar 
moet naar 20.000 om op wereldvlak te kunnen blijven meespelen.
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kleiner om in een collectie Belgische 
navelstrengbloedstalen een verenig-
bare donor aan te treffen. Voor een 
Marokkaans patiëntje is het momen-
teel zeer moeilijk om in de huidige 
bestanden een verenigbare donor te 
vinden, want er zijn geen noemens-
waardige Marokkaanse banken. Een 
derde reden om een grotere navel-
strengbloedbank te maken, is de 
toenemende vraag naar dubbele 
transplantaties.Om volwassenen veilig 
met navelstrengbloed te kunnen trans-
planteren, zijn meestal twee staaltjes 
tegelijk nodig, wat een minstens 
dubbel zo grote bank impliceert. 

Initiatief 18:  
verbetering van de terug-
betaling van bijkomende 
kosten die verbonden zijn 
aan kankerbehandelingen

Het kankerplan voorziet drie nieuwe 
maatregelen voor de bijkomende kosten 
van personen met kanker. Bijkomende 
kosten zijn kosten 'naast de curatieve of 
palliatieve behandelingen van kanker'. 
Voor personen die door een kanker-
behandeling hun haar verloren, stijgen 
begin 2009 de twee bestaande for-
faitaire tussenkomsten met 50%. De 
tussenkomst voor een pruik voor perso-
nen die tijdelijk volledig kaal zijn na een 
behandeling stijgt van 120 naar 180 
euro. De forfaitaire tussenkomst voor 
personen met blijvende haaruitval ter 
hoogte van een litteken als gevolg van 
radiotherapie wordt verhoogd van 180 
naar 270 euro. Deze nieuwe forfaits 
vormen een aanzienlijke tussenkomst in 
de prijs van een goede pruik, zegt Chris 
Heremans, hoofd van de sociale dienst 
van de Vlaamse Liga tegen Kanker. In 
2009 is een verbetering van de terugbe-
taling van de stemvervangende implant 
voor de gelaryngectomeerde patiënten 
gepland. Er is een budget van 601.000 
euro voorzien voor de verbetering van 
de terugbetaling van borstreconstructies. 
Maar of de hoge honorariumsupple-
menten die vrouwen nu betalen voor 
een borstreconstructie met eigen weefsel 
zullen dalen, is lang niet zeker (zie p. 
20). Kankerpatiënten hebben nog heel 
wat meer kosten, bijvoorbeeld voor 
niet-terugbetaalde medicatie en allerlei 
verbandmateriaal19. Professor Vermorken 

wijst ook op de training door logopedis-
ten van de slikfunctie van patiënten die 
voor hoofd/halskanker worden behan-
deld. Het behoud van de slikfunctie is 
essentieel om weer vast voedsel te kunnen 
eten en om de kans op verslikpneumo-
nie – longontsteking doordat voedsel of 
vocht in de longen terechtkomt – tot een 
minimum te beperken. Voor deze training 
voorziet het Riziv nu geen vergoeding. 
Deze maatregelen zijn dus vrij beperkt. 
Het is wel zo dat Onkelinx' 'Programma 
voor de verbetering van de levens-
kwaliteit van personen met chronische 
ziekten 2009-2010' meer maatrege-
len in verband met bijkomende kosten 
in het vooruitzicht stelt. Dit programma 
wil een officiële erkenning invoeren voor 
personen met een chronische ziekte. Die 
erkenning zal dan recht geven op een 
stevige sociale bescherming. De inte-
gratie in de maximumfactuur (die ervoor 
zorgt dat het remgeld dat een gezin in 
een bepaald jaar moet betalen, nooit 
boven een bepaald plafond uitstijgt) 
van sommige niet-terugbetaalde genees-
middelen en medisch materiaal, zoals 
stomamateriaal, is een van de geplande 
maatregelen. 

Initiatief 20:  
de voorwaarden vastleg-
gen voor de erkenning 
van een handicap als 
gevolg van een kanker-
behandeling

Bij de Directie-generaal Personen met 
een handicap van de FOD Sociale 
Zekerheid kunnen kankerpatiënten een 
tegemoetkoming krijgen als ze aan 
bepaalde administratieve en medische 
voorwaarden voldoen. Het gaat om de 
integratietegemoetkoming, de inkomens-
vervangende tegemoetkoming en de 
tegemoetkoming hulp aan bejaarden. 
Personen met een handicap moeten 
ook de parkeerkaart, om te kunnen 
parkeren voor onbeperkte duur of op 
voorbehouden parkeerplaatsen, bij 
deze dienst aanvragen. De aanvraag-
procedure duurde tot voor kort vaak 

erg lang, wat voor veel kankerpatiën-
ten belastend was. Kanker is een ziekte 
die snel kan evolueren. De VLK heeft er 
vaak op gewezen dat het dan extra 
belangrijk is om de hulp snel en op het 
goede moment te krijgen. Het kanker-
plan bevat daarom een maatregel om 
de aanvraagprocedure te versnellen. 
Dit is intussen geregeld via een nieuw 
koninklijk besluit20 en via een interne 
dienstnota van de Directie-generaal. Bij 
het onderzoek van een aanvraag voor 
een tegemoetkoming of parkeerkaart, 
moet een arts een onderzoek instellen 
naar de vermindering van het verdien-
vermogen of de zelfredzaamheid van 
de aanvrager. Hij baseert zich daar-
voor op een medisch dossier en een 
medisch onderzoek. De interne dienst-
nota vermeldt drie groepen die prioritair 
zijn en waarvoor enkel op basis van 
het ingediende dossier (zonder medisch 
onderzoek) kan beslist worden. Het gaat 
om personen die chemo- of radiothera-
pie krijgen, personen getroffen door 
een snel evoluerende aandoening met 
negatief vooruitzicht en personen in de 
terminale of palliatieve fase. De kans is 
groot dat deze dossiers zonder medisch 

onderzoek en dus sneller afgehandeld 
worden. Een belangrijke randvoor-
waarde is wel dat het dossier dat de 
Directie-generaal ontvangt, volledig is, 
zegt dr. Paul Jenet, adviseur-generaal bij 
deze dienst. 

Initiatief 24:  
ondersteuning voor proef-
projecten inzake klinische 
oncogeriatrie

Kanker is een ouderdomsziekte. Door 
de vergrijzing van de bevolking neemt 
de behoefte aan oncologische zorg 
aangepast aan oudere leeftijdscate-
gorieën dus steeds toe. Een op drie 
patiënten die nu de diagnose kanker 
krijgen, is ouder dan 75. Initiatief 24 
bevat dan ook terecht een projectop-
roep aan de ziekenhuizen om voor 

Het huidige plan is een tussenstap naar 

een omvattend, goed onderbouwd plan
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30 september 2008 proefprojecten 
in te dienen die moeten leiden tot 
een optimalisering van de medische 
behandeling en psychosociale bege-
leiding van oudere kankerpatiënten. 
Het uiteindelijke doel is de oprichting 
van gespecialiseerde oncogeriatrische 
teams. Nu al leidde de projectoproep 
tot een sterkere wisselwerking tussen 
oncologen en geriaters. Voor 2008 
en 2009 is telkens een budget van 
2 miljoen euro vrijgemaakt. Er zijn 
een veertigtal projectaanvragen inge-
diend. De selectie van de projecten 
was afgerond tegen eind november 
2008.

Initiatief 25: 
het aanbod palliatieve 
zorg voor kankerpatiën-
ten verbeteren

Palliatieve zorg wil de best mogelijke 
levenskwaliteit bieden aan wie een 
ongeneeslijke ziekte heeft en binnen 
afzienbare tijd zal sterven. 50% van 
de kankerpatiënten zal uiteindelijk een 
beroep moeten doen op deze zorg-
vorm. De sector van de palliatieve zorg 
is echter ondergefinancierd en moet 
daarom een beroep doen op geld uit 
goede doelen. Een betere financiering 
van de palliatieve zorg is een belang-
rijke bekommernis van de VLK. 

Het kankerplan zet enkele bescheiden 
stappen vooruit. Voor 2008 voorzag 

het plan in een sterkere omkadering 
voor de palliatieve zorg in ouderen-
zorgvoorzieningen: de Rustoorden voor 
bejaarden (ROB's) en rust- en verzor-
gingstehuizen (RVT's).  Hieraan is in 
de realiteit gedeeltelijk tegemoetge-
komen. Voor de RVT's zijn er vanaf 1 
juli 2008 middelen voor een palliatief 
referent (bijvoorbeeld een verpleegkun-
dige), voor een tiende van een voltijdse 
betrekking per dertig patiënten in afhan-
kelijkheidscategorie B en C (de meest 
zorgbehoevende patiënten21). Voor de 
ROB's zijn geen bijkomende middelen 
voorzien. 

Paul Vanden Berghe (Federatie 
Palliatieve Zorg Vlaanderen) vindt de 
nu voorziene financiering voor RVT's 
een eerste stap. De overeenkomsten-
commissie van het Riziv heeft een 
groeipad uitgetekend om binnen twee 
jaar middelen vrij te maken voor een 
halftijds palliatief referent voor een 
RVT van minder dan honderd bedden 
en een voltijdse betrekking voor een 
RVT van meer dan honderd bedden. 
De Federatie hoopt dat de uitbreiding 
van middelen ook gepaard zal gaan 
met de invoering van opleidings-
vereisten en vereisten van permanente 
navorming voor het personeelslid dat 
instaat voor de palliatieve zorg. Voor 
de financiering sinds 1 juli 2008 
geldt dit nog niet. Het gevaar bestaat 
dus dat de RVT's de vrijgemaakte 
middelen niet zullen gebruiken voor 
palliatieve zorg. 

Voor 2008 voorzag het plan in een sterkere omkadering voor 
de palliatieve zorg in ouderenzorgvoorzieningen: de rustoorden 
voor bejaarden (ROB's) en rust- en verzorgingstehuizen (RVT's).

Het kankerplan zegt niets over 
verschil lende andere beleidsno-
den van de pal l ia t ieve sector 
zoals een betere f inancier ing 
van de Federatie Palliatieve Zorg 
V laanderen en de pal l ia t ieve 
samenwerkingsverbanden, de regi-
onale netwerken die de palliatieve 
zorg coördineren en de palliatieve 
zorgcultuur helpen verspreiden. 
Alle pall iatieve samenwerkings-
verbanden zijn momenteel nog 
in grote mate afhankel i jk van 
geld van goede doelen om de 
wettelijk vastgelegde minimale per-
soneelsbezetting van een halftijds 
psycholoog en een voltijds coör-
dinator te kunnen betalen volgens 
hun reële anciënniteit. Voor de 
kleine samenwerkingsverbanden 
is de situatie al jaren bijzonder 
moeilijk. 

Ook over het grootste probleem 
van de pal l ia t ieve sec tor,  de 
ontoereikende financiering van de 
multidisciplinaire begeleidingsequi-
pes voor pal l ia t ieve thuiszorg 
(MBE's), zwijgt het kankerplan. De 
equipes ondersteunen de thuiszorg 
voor terminale patiënten. Zij doen 
dat voor steeds meer patiënten, 
maar de financiering en het per-
soneelskader is niet toereikend. 
De MBE's staan daardoor onder 
zware werk- en financiële druk. Ze 
worden vergoed op basis van een 
forfaitaire vergoeding per bege-
leide patiënt. Het aantal forfaits 
dat een MBE jaarlijks kan aanre-
kenen aan het Riziv is beperkt tot 
een maximum. 
Als dit maximum is bereikt, is er 
voor bijkomende patiënten geen 
ex t ra f inancier ing. Het  evalu -
a t ie rappor t  van de Federa le 
Evaluatiecel Palliatieve Zorg (juni 
2008) pleit voor het afschaffen 
van de begrenzing van het aantal 
for faits voor MBE's. Het kanker-
plan verwijst wel naar een studie 
van het KCE om de noden van de 
palliatieve zorgsector objectief te 
bepalen. De resultaten zullen in 
2009 beschikbaar zijn en zullen 
hopeli jk de aanleiding vormen 
om de overheidsinvestering aan 
te passen aan de noden in deze 
domeinen. 
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Initiatief 27:  
oprichting van een tumor-
bank

Initiatief 28:  
structurele financiering 
van de coördinatie van 
het translationeel onder-
zoek in de ziekenhuizen

Initiatief 29:  
ondersteuning bij het 
translationeel onderzoek

Translationeel onderzoek zoekt verban-
den tussen het preklinische onderzoek 
in het laboratorium en het klinische 
onderzoek in het ziekenhuis. Door de 
wisselwerking tussen de studie van de 
genetische en moleculaire kenmerken 
van een tumor in het lab en klinische 
studies van behandelingen bij kan-
kerpatiënten stemt dit type onderzoek 
de behandeling beter af op de indi-
viduele kenmerken van een patiënt. 
Translationeel onderzoek is erg duur. 
Er zijn databeheerders, laboranten en 
klinisch onderzoekers bij betrokken. 
De verzameling en bewaring van 
tumorstalen en de test om de 'gene-
tische handtekening' van patiënten te 
bepalen, vereisen dure technieken22. 

Het kankerplan kiest dan ook terecht 
om vooral te investeren in het trans-
lationeel onderzoek. Drie initiatieven 
hebben betrekking op het translatio-
neel onderzoek. Initiatief 27 gaat 
over de financiering van de tumor-
banken, die bevroren stalen van 
tumoren bevatten. Vanaf 1 januari 
2009 kunnen universitaire zieken-
huizen die al beschikken over een 
tumorbank een beroep doen op een 
forfaitaire financiering voor het per-
soneel en de infrastructuur ervan.

Voor 2009 en 2010 is telkens  
3 miljoen euro voorzien. Om de 
gegevens uit de lokale tumorbanken 
te bundelen en onderzoekers effi-
ciënter samen te laten werken, wordt 
ook een virtuele tumorbank opge-
richt binnen het Kankerregister. De 
ziekenhuizen met een financiering 
voor hun tumorbank moeten daartoe 
10% van het ontvangen bedrag 

doorstorten aan het Kankerregister. 
Liesbet Van Eycken, directeur van 
de Stichting Kankerregister, juicht 
toe dat het beheer over deze virtu-
ele tumorbank toegewezen is aan 
de Stichting. Zij beklemtoont dat er 
nauw op toegezien moet worden 
dat de ziekenhuizen de 10% effec-
tief doorstorten. 

Initiatief 28 voert een structurele 
financiering in van de coördinatie 
van het translationeel onderzoek 
in universitaire ziekenhuizen met 
een erkend zorgprogramma onco-
logie. De financiering treedt in 
werking op 1 januari 2009 en is 
bestemd voor een coördinatiecel 
bestaande uit een secretariaats-
medewerker, een databeheerder 
en een geneesheer-coördinator. 
Ten slotte is er in het kader van 
ini t iat ief 29 een projectoproep 
inzake translationeel onderzoek 
gebeurd. Een budgettaire enve-
loppe van 15 mi l joen euro is 
voorzien voor de jaren 2009-
2010. De geselecteerde projecten 
werden eind december 2008 
bekendgemaakt.

3. Conclusie
Het Nationaal Kankerplan 2008-
2010 is een lovenswaardig initiatief 
dat een belangrijke uitdaging voor 
de gezondheidszorg onder de 
aandacht brengt. Verschil lende 
initiatieven, zoals de financiering 
van het translationeel onderzoek 
en van psychosociale zorgverstrek-
kers komen ook tegemoet aan reële 
noden. Maar het plan heeft ook 
enkele tekorten. Het ontbreken van 
een initiatief voor een rookverbod 
in cafés en dancings is het meest 

opvallende. Het huidige plan is 
een tussenstap naar een omvattend, 
goed onderbouwd plan. Enkele ini-
tiatieven in dit kankerplan, zoals de 
oprichting van een Referentiecentrum 
voor Kanker, kunnen de basis 
vormen voor een verbeterd kanker-
plan voor de jaren na 2010. Dit 
plan zal zich meer dan het huidige 
moeten baseren op objectieve gege-
vens, zoals onderzoek van het KCE, 
en een grotere inspanning moeten 
doen om met de beschikbare mid-
delen een maximaal resultaat te 
bereiken. 

De overheid moet een antwoord 
geven op enkele bezorgdheden die 
momenteel leven met betrekking tot 
het kankerplan. Verschillende speci-
alisten uit de kankerzorg vrezen dat 
sommige initiatieven uit het kanker-
plan hun doel niet zullen bereiken 
omdat de directies van ziekenhuizen 
of rusthuizen de middelen ervan niet 
altijd zullen gebruiken voor de ver-
betering van de kankerzorg. Een 
goede controle van de besteding 
van de middelen kan dit oplossen. 
Ziekenhuisdirecties vragen zich bij 
bepaalde initiatieven af of de mid-
delen ook na 2010 beschikbaar 
zullen blijven. Dit kan een rem zetten 
op de bereidheid om te investeren in 
nieuw personeel zoals bijkomende 
psychosociale zorgverstrekkers. 

De Belgische staatsstructuur die de 
bevoegdheid voor gezondheids-
zorg spreidt over het federale 
niveau en dat van de gemeen-
s c happen ,  s t aa t  een  s ne l l e 
realisatie van de meest geschikte 
oplossing soms in de weg. Dit 
geldt bijvoorbeeld bij de orga-
nisatie van de vaccinatie tegen 
het humaan papillomavirus. Ook 

Het Nationaal Kankerplan 2008-2010 

is een lovenswaardig initiatief dat 

een belangrijke uitdaging voor de gezondheids-

zorg onder de aandacht brengt 



19

1 Verhaegen, H. (2007) 10 prioriteiten voor de nieuwe federale regering. Memorandum van de Vlaamse Liga tegen 
Kanker voor de federale regeringsonderhandelingen in 2007 [Web Page]. URL http://www.tegenkanker.be/node/70 
[geraadpleegd op 18/11/2008]

2 Annemans, L. (2007). Gezondheidseconomie voor niet-economen. Gent: Academia Press.
3 http://www.iph.fgov.be/jobs.asp?Lang=NL
4 Van den Bruel, A., Cleemput, I., Van Linden, A., Schoefs, D., Ramaekers, D. & Bonneux, L. (2004). Effectiviteit en 

kosten-effectiviteit van behandelingen voor rookstop. Brussel: Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE).
5 De Win, M. (8/4/2008). Evaluation de l'interdiction de fumer dans les établissements Horeca en 2007. [Brief aan 

Onkelinx, L.]. Brussel.
6 Van Larebeke, N. & Comhaire, F. (3 /12/2008). En wat met het vervuilde milieu? De Standaard.
7 Munster, J.-F. (3 /11/2008). Pouvoir s'assurer après un cancer. Le Soir.
8 Huybrechts, M., Obyn, C., Gailly, J., Mambourg, F., Vinck, I. & Ramaekers, D. (2007). Hadrontherapie. Health 

Technology Assessment (HTA) (KCE Reports 67A . Brussel: Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE).
9 Backx, P. (8 /1/2008). Hadroncentrum nog niet voor morgen. Artsenkrant.
10 Hueting, R. e.a. ( 11/6/2008) Huisartsen in opstand tegen nationaal kankerplan [Web Page]. URL http://www.medinews.

be/full_article/detail.asp?aid=14335 [geraadpleegd op 14/11 /2008]. 
11 Koninklijk besluit van 21/3/2003 houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor oncologische 

basiszorg en het zorgprogramma voor oncologie moeten voldoen om te worden erkend. (BS 25/4/2003).
12 Gemeenschappelijke Verklaring van 17/6/2008 van de Ministers, die de volksgezondheid onder hun bevoegdheden 

hebben, betreffende het toekomstige alcoholbeleid. (BS 17/7/2008).
13 Koninklijk besluit van 17/9/2005 tot vaststelling van de voorwaarden van de tegemoetkoming van de verplichte 

verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de tabaksontwenning bij zwangere vrouwen en hun partner. 
(BS 7/10/2005).

14 Van Damme, P., Beutels, P., Hoppenbrouwers, K. & Van Ranst, M. (22 /7/2008). Ook Vlaamse vaccinaties botsen op 
'non'. De Standaard.

15 Fabri, V., Remacle, A., & Mertens, R. (2007). Programma borstkankerscreening. Periodes 2002-2003 en 2004-2005. 
Rapport nr. 5 van het Intermutualistisch Agentschap. Brussel: Intermutualistisch Agentschap.

16 Ministerieel besluit van 16/9/2008 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot 
vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. (BS 19/9/2008).

17 Wagstaff, A. (2007). Healthcare rationing: the moral dilemma. Cancer World, (20), 20-25.
18 Boogaerts, M. (15/12/2008). Handel in navelstrengbloed onaanvaardbaar. De Standaard.
19	 Rommel,	W.	(2005).	Welke	medische	uitgaven	brengen	kankerpatiënten	in	financiële	problemen?	Vlaamse	Liga	tegen	

Kanker Een kritische kijk op het kankerbeleid. Jaarrapport 2005 (pp. 4-8). Brussel.
20 Koninklijk besluit van 16/4/2008 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de 

procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap en houdende 
opheffing	van	het	ministerieel	besluit	van	15	september	2006	tot	bepaling	van	de	gevallen	die	kunnen	aanleiding	
geven tot een medische beslissing op stukken in het kader van de inkomensvervangende tegemoetkoming en de 
integratietegemoetkoming en van het ministerieel besluit van 15 september 2006 tot bepaling van de gevallen die kunnen 
aanleiding geven tot een medische beslissing op stukken in het kader van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. 
(BS 19/5/2008).

21 Ministerieel besluit van 4/7/2008 tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 2003 tot vaststelling van het 
bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, §12, van de wet betreffende 
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en 
verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden. (BS 10/07/2008).

22 Rommel, W. (2007). Kankeronderzoek in Vlaanderen. Vlaamse Liga tegen Kanker. Een kritische kijk op het kankerbeleid. 
Onderzoeksrapport 2006 (pp. 28-34). Brussel: Vlaamse Liga tegen Kanker.

voor dit knelpunt is een oplos-
sing nodig. Om een kankerbeleid 
te doen slagen, moet er een dui-
del i jke bevoegdheidsverdel ing 
komen inzake gezondheidszorg 
tussen de federale overheid en de 
gemeenschappen.

De uitvoering van de meeste initia-
tieven die volgens het kankerplan 
in 2008 gerealiseerd moesten 

zijn, zit op schema. De initiatie-
ven zijn in 2008 gerealiseerd of 
worden begin 2009 uitgevoerd. 
Vertragingen zijn er bij initiatief 1, 
waar de terugbetaling van tabaks-
ontwenning in orde komt voor het 
einde van het eerste semester van 
2009; initiatief 4, waar de gratis 
echografie en mammografie voor 
vrouwen met een verhoogd risico 
of een verdachte screeningsmam-

mogra-fie er halverwege of eind 
2009 komt, afhankelijk van de 
bron; en initiatief 15, waar de 
terugbetaling van mabthera op 
zich laat wachten.

Ward rommel


